
REKISTERISELOSTE 
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § 

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

Laatimispäivä 

22.3.2018 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Varkauden Seudun Sukututkijat ry 

Osoite 

Sirpa Keinänen, puheenjohtaja 
Vattuvuorenkatu 94 78210 Varkaus 
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

040 756 0027 
sirpanen@me.com 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Merja Vihanto, hallituksen jäsen ja jäsenrekisterin ylläpitäjä 
Osoite 

Halmekatu 5 A 6 , 78300 Varkaus 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

040 700 4871
merja.vihanto@gmail.com

3 
Rekisterin 
nimi 

Varkauden Seudun Sukututkijat ry:n jäsenrekisteri

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 

Yhdistyslain 11§:ssä tarkoitettu jäsenluettelo yhdistyksen jäsenistä. Yhdistyksen toiminta, kuten 

jäsentiedotteiden ja kokouskutsujen lähettäminen sekä yhteydenpito jäseniin edellyttävät kyseisten 
tietojen käsittelyä. 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Jäsenten yhteystiedot: nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Jäsenen itsensä ilmoittamat tiedot. 
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Rekisterissä olevia tietoja käytetään vain yhdistyksen omassa toiminnassa. Rekisteriin tallennettuja 
tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle. 

Kullakin jäsenellä on oikeus tietää, mitä tietoja hänestä itsestään on jäsenrekisteriin tallennettu. 

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus tietää muiden jäsenten nimet ja kotipaikat. 

Yhdistys voi luovuttaa jäsenrekisterin tietoja henkilötietolain 26§ sallimissa puitteissa. 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 

Yhdistys voi luovuttaa jäsenrekisterin tietoja henkilötietolain 26§ sallimissa puitteissa. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Jäsenrekisterin ylläpitäjä säilyttää manuaalista aineistoa lukitussa tilassa. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Vain yhdistyksen jäsenasioista vastaavalla henkilöllä on pääsy rekisterin atk:lla tallennettuihin 
tietoihin sekä oikeus muuttaa, lisätä tai poistaa tietoja rekisteristä. Tiedot säilytetään parhaiden 
käytäntöjen, hyvän tietoturvallisuuden ja lainsäädännön vaatimusten mukaisesti ulkopuolisilta 
suojattuna. 



Rekisteriselosteen liitteet 

Yhdistyslaki 503/1989 
11 § 

Jäsenluettelo 

Yhdistyksen jäsenistä on hallituksen pidettävä luetteloa. Luetteloon on merkittävä kunkin jäsenen täydellinen 
nimi ja kotipaikka. (30.12.1992/1614) 

Yhdistyksen jäsenelle on pyydettäessä varattava tilaisuus tutustua 1 momentissa tarkoitettuihin tietoihin. 
Jäsenluettelossa olevien tietojen luovuttamisesta muutoin säädetään henkilörekisterilaissa (471/87). 
Luovuttamisesta voi päättää yhdistyksen hallitus. 

Henkilötietolaki 523/1999 
26 § 

Tarkastusoikeus 

Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada 
tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. 
Rekisterinpitäjän on samalla ilmoitettava rekisteröidylle rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä, mihin 
rekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan. 
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