TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

2.5.2018

Nimi

Reijosen Sukuseura ry. 2399985-7, https://reijonenry.com
Osoite

Jonkantie 1, 32620 Rutava
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

sukureijonen.ry@gmail.com mjreijonen@gmail.com 040-5251582
Nimi
2
Matti Reijonen
Yhteyshenki- Osoite
lö rekisteriä Jonkantie 1 32620 Rutava
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
mjreijonen@gmail.com, 040-5251582

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Sukuseuran jäsen- ja sukurekisteri

5
Rekisterin
tietosisältö

Jäsenen nimi, syntymä- ja kuolinaika ja -paikka, ammatti, (sukurekisteri ennen 1918 kuolleet)
osoitteet, kotipaikat, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, sekä jäseneksi liittymis- ja eroamistiedot ja
jäsenmaksu- ja huomautuslaskut. Edelleen muut yhdistyksen päättämät tiedot kuten esim. tiedot
kunniapuheenjohtajuudesta ja kunniajäsenyydestä.

Sukuseuran sääntöjen mukaisten suku- ja jäsenasioitten ylläpito.
- suvun ja sukuseuran jäsenrekisterin ylläpito
- sukututkimus ja sukujulkaisut
- sukuyhteydenpito
- www-sivujen palaute
- muut sääntöjen mukaisen toiminnan edellyttämät tarkoitukset

6
Jäsenhakemus, jäsentietojen tarkastus. Jäseniltä, heidän läheisiltään sekä vainajien omaisilta ja
Säännönmu- julkisista lähteistä saadut tiedot. Hautaustiedoista ja hautakivistä.
kaiset tietolähteet
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7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Tietoja luovutetaan vain jäsenelle itselleen. Seuran hallituksen jäsenille ja hallituksen erikseen
tekemällä päätöksellä sukututkimustarkoituksiin seuran jäsenelle, joka on niitä kirjallisesti tai
sähköpostilla pyytänyt. Ennen tietojen luovutusta on todennettava jäsenoikeus tietojen saantiin
jäsen- tai sukurekisteristä. Tietojen luovutus koskee vain omia rekisterissä olevia tietoja.

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Rekisteristä tietoja luovutetaan vain jäsenrekisterissä tai sukurekisterissä olevalle henkilölle tai hänen
lähiomaiselleen. EU:n ja ETA:n ulkopuolelle vain jäsen- tai sukurekisterissä olevalle henkilölle, mikäli
henkilö on kuollut ennen vuotta 2018, jäsenrekisteriin itselleen merkityille henkilölle. Tietojen luovutus
koskee vain omia rekisterissä olevia tietoja.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Sähköiset rekisterit on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Sähköinen rekisteri on ulkoisella
tallennusvälineellä, joka on liitetty tietokoneeseen vain tarvittaessa. Jäsenrekieteri on myös
sukuseuran kotisivuilla jäsenrekisteri osiossa. Osioon on käyttöoikeus vain hallituksen erikseen
päättämille henkilöille. Rekisteri no suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. ATK-pohjainen
rekisteri on rekisterinpitäjän ja hallituksen jäsenten hallinnassa ja vain heillä on oikeus muuttaa, lisätä
tai poistaa tietoja. Se suojataan lainsäädännön ja hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti.
Manuaalinen aineisto säilytetään ulkopuolisilta lukitussa tilassa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

10
Tarkastusoikeus

Suvun rekisterissä olevalla jäsenellä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot.
Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti jäsenrekisteriä ylläpitävälle rekisteriselosteessa mainitulle
rekisterin ylläpitäjälle, joko allekirjoitetulla kirjeellä tai sähköpostiviestillä.

11
Jäsen-,tai sukurekisterissä olevalla on oikeus tarkistaa ja vaatia rekisterissä olevan tiedon
Oikeus vaatia oikaisemista tai poistamista. Jäsenen erotessa seurasta on jäsenen tiedot poistettava jäsenen niin
tiedon
ilmoittaessa.
korjaamista

12
Tämä rekisteriseloste löytyy seuran kotisivuilta osoitteesta
Muut henkilötietojen käsit- https://www.reijonenry.com/jasenhakemus/
telyyn liittyvät oikeudet

