
REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE 
 
 
Tämä on henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste ja EU:n yleisen tietosuoja-
asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste. 
 
1. Rekisterin nimi 

 
Sukuseura Mechelinus ry:n jäsenrekisteri 

 
2. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö 
 
Rekisterinpitäjä: Sukuseura Mechelinus ry 
Sähköposti: sukuneuvosto@mechelinus.fi 
Osoite: Santuntie 6, 01900 Nurmijärvi 
Puhelin: 040 5517 261 
Yhteyshenkilö: Pekka Meklin 
 
3. Rekisteröidyt 
 
Rekisterissä käsitellään yhdistyksen jäsenien ja sen entisten jäsenien henkilötietoja. 
 
4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus 
 
Henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyslain (503/1989) 11§:n velvoitteeseen ylläpitää 
jäsenluetteloa. 
 
Rekisterin käyttötarkoituksena on yhdistyksen jäsenien henkilötietojen ajantasainen hallinta 
jäsenyyden aikana. Jäsenien yhteys- ja jäsenyystietoja käytetään jäsenasioiden hoitamista, 
tiedotusta ja jäsenmaksujen laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä 
jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.  
 
Tietoja ei käytetä suoramarkkinointiin, automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 
 
5. Käsiteltävät henkilötiedot  
 
Rekisterissä käsitellään yhdistyksen jäsenien henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen 
liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat: 
 

- Jäsenen etu- ja sukunimi 
- Jäsenen yhteystiedot: sähköpostiosoite, postiosoite, matkapuhelinnumero 
- Jäsenyystiedot: jäsentyyppi, syntymäaika ja -paikka, sukutaulun numero ja/tai muu selvitys 

sukuun kuulumisesta 
- Jäsenmaksutiedot: laskutukset ja maksusuoritukset 

 
6. Säännönmukaiset tietolähteet  
 
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan jäseneltä itseltään verkkolomakkeen kautta, sähköpostitse, 
postitse, puhelimitse tai muista tilanteista, joissa jäsen luovuttaa tietojaan. 
 
7. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva 
 
Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu yhdistyksen järjestelmään, johon on 
rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja tehtäviensä hoitamiseksi. 
Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.  
 
Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita 
henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. 
 
Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. Jäsenellä on 
henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasanasuojaus. Käytetyt työasemat ja tallennusmediat ovat 
salattu. 



 
8. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot 
 
Henkilötietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle kolmansille. 
 
Tietoja käsitellään yhdistyksen järjestelmässä sähköisellä rekisteripalvelulla (Yhdistysavain 
Rekisteri) ja tätä varten tietoja tallennetaan palveluntarjoajan (Avoine Oy) palvelimille. 
Olemme varmistaneet, että palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. 
 
9. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 
 
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 
 
10.  
Henkilötietojen säilytysaika 
 
Henkilötiedot säilytetään rekisterissä pääsääntöisesti niin kauan kuin rekisteröity on yhdistyksen 
jäsen. Jäsenyyden päättymisen jälkeen tietoja säilytetään rekisterissä enintään kymmenen vuoden 
ajan jäsenyyden päättymisestä. 
 
 
11. Rekisteröidyn oikeudet 
 
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti 
osoitteeseen sukuneuvosto@mechelinus.fi tai postitse kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen. 
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. 
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa 
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 
 
Tarkastusoikeus 
Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat yhdistyksen 
käsittelemät henkilötiedot. 
 
Oikeus tietojen oikaisemiseen 
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. 
 
Vastustamisoikeus 
Rekisteröity voi vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista. Rekisteröity voi vastustaa 
henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, tai mikäli 
kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.  
 
Poisto-oikeus 
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. 
Käsittelemme pyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi 
tietoja ei voida poistaa. 
 
Suostumuksen peruuttaminen 
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä 
jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. 
 
Valitusoikeus 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme 
henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 
 
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html 
 
12. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen 
 
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 
1.12.2018. 
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