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Kartanon omakotiyhdistys ry:n jäsenrekisterin tietosuojaseloste 

Laatimispäivä: 12.2.2019 

 

1. Rekisterinpitäjä 

Kartanon omakotiyhdistys ry, Y-tunnus: 1064470-7  

Vuohenkello 3, 15860 Hollola 

 

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö ja yhteystiedot 

Katja Polvela, katja.polvela@gmail.com 

 

3. Rekisterin nimi 

Jäsenrekisteri 

  

4. Rekisteröidyt  

Jäsenrekisterissä käsitellään Yhdistyksen jäsenien ja sen entisten jäsenten ja yhdistyksen toimintaan 

liittyvien organisaatioiden sekä sen luottamushenkilöiden henkilötietoja.  (”Rekisteröity”). 

  

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste 

Tietojen käsittely perustuu yhdistysten jäsenten osalta Kartanon omakotiyhdistys ry:n oikeutettuun 

etuun eli yhdistyksen jäsenyyteen. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on: 

 - ylläpitää Yhdistyslain mukaista jäsenluetteloa 

 - jäsenasioiden hoito, kuten tiedottaminen, yhteydenpito ja jäsenmaksujen hallinta 

 - liikuntatoiminnan, tapahtumien sekä keskustelu- ja juhlatilaisuuksien järjestäminen 

 - toiminnan kehittäminen, tilastointi ja raportointi. 

Henkilötunnusta rekisteriin ei tallenneta. 

 

6. Käsiteltävät henkilötiedot  

Rekisterissä käsitellään Yhdistyksen jäsenien henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen liitty-

viä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:  

 -  rekisteröidyn etu- ja sukunimi  

 -  rekisteröidyn yhteystiedot: postisoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero  

 -  jäsenmaksun maksutiedot  

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet 

Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään esim. jäseneksi liityttäessä, tai jäsenyyden tai yhteis-

työn aikana. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan muuttuneet tietonsa Kartanon omakotiyhdistys ry:lle. 

 

8. 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 hoita-

miseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.  

 Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. 

 Kun jäsenrekisteriohjelmisto otetaan käyttöön tässä viitaten sen tietosuojaselosteeseen.  

 

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin, eikä niitä siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.  
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10. Suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika 

Henkilötietoja säilytetään luottamuksellisina. Rekisteri säilytetään lukituss paikassa ja se on suojattu 

salasanalla. Rekisterin ylläpidossa käytetään yleisesti hyväksyttyjä tietoturvaratkaisuja. Rekisterin 

tietoihin on pääsy vain määritellyillä henkilöillä heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. 

Rekisterin tietoja säilytetään niin kauan, kuin ne ovat tarpeen rekisterin tarkoituksen toteuttamiseksi. 

 

11. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus 

vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa 

kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.  

 Muut oikeudet: Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus 

vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä 

valvontaviranomaiselle. 

 

12. Yhteydenotot  

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tietosuojaselosteesta ja muut 

yhteydenotot voi tehdä sähköpostitse, os. info@kartanonomakotiyhdistys.fi, josta puheenjohtaja, 

rahastonhoitaja tai sihteeri ottaa sen käsittelyyn vähintään 30 päivän kuluessa lähettämisestä. 

Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:  

 

Kartanon Omakotiyhdistys  

Leila Aspola, pj.  

Viljatie 27 

15860 Hollola 

 

13. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen  

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä 

tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 10.2.2020. 

 


