
   
 

Viite: Eu:n yleinen tietosuoja-asetus, GDPR (General Data Protection Regulation) 

 

Rekisterinpitäjä: Joulumerkkikotilapset ry  

Osoite: PL 24, 33101 TAMPERE 

Puhelin: 045 331 7007 

Sähköposti: joulumerkkikotilapset@gmail.com 

Yhteyshenkilöt: Heli Mattila (rahastonhoitaja ja jäsenvastaava) ja Pauli Marttila (pj ja 

verkkovastaava) 

 

Rekisterin nimi: Joulumerkkikotilapset ry /jäsenet 

 

Rekisterissä käsiteltävien henkilötietojen käyttötarkoitus 

Rekisterin käyttötarkoituksena on Rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden 

aikana, sen ylläpito ja kehittäminen ja myös päättyneiden jäsenyyksien dokumentaation hallinta 

henkilötietojärjestelmässä. 

Henkilötietojen käsittely perustuu Yhdistyksen lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää 

jäsenrekisteriä.  

Rekisterin tietosisältö, rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät 

Rekistereissä käsitellään yhdistyksen jäsenien henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen 

liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat: 

- Etunimi/-et - ja sukunimi   - Kaupunki (joulumerkkikoti paikkakunta) 

- Sähköpostiosoite   - Vuosi/vuosina (milloin joulumerkkikodissa) 

- Matkapuhelinnumero   - Muu kiinnostus (liittyä jäseneksi)  

- Osoite (lähiosoite, postinro ja -toimipaikka) - Lisätietoja 

- Ollut jm-kodissa   - Syntymäaika 

- Läheinen ollut jm-kodissa  - Liittynyt jäseneksi (pvm) 

- Ollut töissä jm-kodissa   - Hakemus käsitelty (pvm) 

- Käyttäjätunnus ja salasana 

- Yhteystietojen julkaisulupa yhdistyksen sisäiseen käyttöön (Yhteystiedot saa antaa yhdistyksen muille 
jäsenille, mutta ei ulkopuolisten käyttöön ilman erillistä lupaa / kyllä tai ei) 
 

Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva 

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu yhdistyksen järjestelmään, johon 

on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä 

hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. 

Käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. 

Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. Jäsenellä on 

henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasanasuojaus, joten hän näkee omat tietonsa ja voi päivittää 

niitä.  Yhdistyksen ulkopuolelle tietoja ei luovuteta.  Käytetyt työasemat ja tallennusmediat ovat 

salattu. 
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Tietojen säilytysaika ja tai säilytysajan määräytymisperusteet 

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on yhdistyksen jäsen. Jäsenyyden 

päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuoden ajan jäsenyyden 

päättymisestä yhdistyksen oikeutetun edun perusteella, ts. mahdollisiin oikeusvaateisiin 

puolustautumisen takia (KKO 2017:15). 

 

Säännönmukaiset tietolähteet (mistä tiedot saadaan) 

Liittyessään yhdistykseen jäsenet antavat itse omat tietonsa jäsenhakemuksessa ja ilmoittautuessaan 

yhdistyksen tapahtumiin. Muualta tietoja ei kerätä. 

  

Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Tietoja ei koskaan luovuteta kolmansille osapuolille ilman rekisteröidyn lupaa. 

 

Tietojen siirto UEU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen 

ulkopuolelle. 

 

Tarkastusoikeus ja tietojen oikaiseminen 

Rekisteröidyt voivat itse milloin tahansa tarkistaa mitä tietoja heistä on tallennettu ja päivittää sekä 

muuttaa niitä salasanasuojatuilla jäsensivuilla. Tarvittaessa jäsenet voivat pyytää yhteyshenkilöitä 

korjaamaan virheellisiä/muuttuneita tietoja. Ohje omien tietojen tarkistamiseen ja päivittämiseen: 

 - kirjaudutaan jäsensivuille (käyttäjätunnuksena jäsenhakemuksen sähköpostiosoite) 

 - avataan oikeassa yläkulmassa jäsenen etunimellä varustettu nuolivalikko 

 - avataan valikko ”Omat jäsentietoni” 

 

Oikeus kieltää tietojen käyttö ja oikeus peruuttaa suostumus 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö ja vaatia 

tiedot poistettavaksi. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön 

antamaan suostumukseen. 

Tietojen käyttökieltoa koskevan vaatimuksen / aiemmin annetun 

suostumuksen peruuttamisen voi tehdä toimittamalla joko kirjeen tai sähköpostiviestin  

edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilöille. 

 

Valitusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity 

katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan Eu:n 

tietosuoja-asetusta. 

 

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen 

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä 

tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 20.5.2018. 

 


