SUKUTUTKIMUSREKISTERISELOSTE
Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 30 artiklan mukainen seloste henkilötietojen
käsittelytoimista Sukuseura Mechelinus ry:n sukututkimustoiminnan yhteydessä.
1. Rekisterin nimi
Sukuseura Mechelinus ry:n sukututkimusrekisteri
2. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilöt
Rekisterinpitäjä: Sukuseura Mechelinus ry
Osoite: Santuntie 6, 01900 Nurmijärvi
Puhelin: 040 5517 261
Yhteyshenkilö: Pekka Meklin, sukuneuvosto@mechelinus.fi
Yhteyshenkilö: Henna Mecklin, henna.mecklin@mechelinus.fi
3. Rekisteröidyt
Mechelinus-sukuun sukuun kuuluvat henkilöt ja heidän puolisonsa.
4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus
Sukuseuran sääntömääräiseen toimintaan kuuluu suku- ja henkilöhistoriallisten tietojen kerääminen
ja tallentaminen. Tietosuoja-asetusta sovelletaan vain luonnollisten henkilöiden henkilötietojen
suojaan (artikla 1 kohta 1) eli ei sovelleta kuolleisiin henkilöihin. Elossa olevien henkilöiden
henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste: tietosuoja-asetuksen 6 artikla kohta 1e ja 1f sekä
tietosuojalain 4 § kohta 3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on sukututkimus ja tietojen
julkaiseminen Sukuseura Mechelinus ry:n suljetulla verkkosivustolla.
5. Käsiteltävät henkilötiedot
Sukuun kuuluvien henkilöiden perustiedot ovat täydellinen nimi ja syntymätiedot. Muita käsiteltäviä
tietoja ovat kaikki henkilöhistoriaan liittyvät tiedot kuten esim. vihkimis- ja kuolinaikatiedot, arvo ja
ammatti, työhistoria ja harrastukset.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Sukukirjaan Leo ja muut Mechelinit (julkaistu 2005) on koottu vuosikymmenien aikana eri henkilöiden
tekemien sukututkimusten tulokset. Kirjasta digitoidut perhetaulut muodostavat rekisterin perustan.
Sukuseuran suljetulla verkkosivustolla ylläpidettävät perhetaulut muodostavat sukuseuran
sukututkimusrekisterin. Lisätietoa rekisteriin saadaan sukututkimuksen keinoin eri arkistoista ja
tietokannoista, viranomaisrekistereistä, väestötietojärjestelmästä, painetuista lähteistä sekä sukuun
kuuluvien antamina tietoina.
Elossa olevien henkilöiden osalta perhetauluihin kirjataan nimi ja syntymätietojen lisäksi vain
perheiden itsensä antamat tiedot. Tietojen antaminen on samalla suostumus niiden julkaisemiseen
rekisterissä.
7. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
Suljetut verkkosivut (Jäsensivut) ovat samassa palvelussa kuin sukuseuran jäsenrekisteri.
Sivustoa ylläpidetään palveluntarjoajan (Avoine Oy) palvelimilla. Olemme varmistaneet, että
palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.
Sivuston ylläpito-oikeus on sukuneuvoston jäsenillä. Sivuston luku- ja katseluoikeus on kaikilla niillä
sukuseuran aktiivisilla jäsenillä, jotka ovat rekisteröineet jäsenrekisteriin sähköpostiosoitteensa.
Jäsenellä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana, joka on edellytys sivustolle pääsylle.
Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta
kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

8. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
Rekisteristä ei luovuteta henkilötietoja säännönmukaisesti mihinkään.
Henkilötietoja voidaan siirtää rekisteristä sukukirjan tai muun sukujulkaisun aineistoksi. Tässä
tapauksessa asiasta tiedotetaan erikseen niin, että jokaisella perheellä on mahdollisuus tarkistaa
sukututkimusrekisterissä olevat tietonsa. Ilman tietojen tarkistusta julkaistaan henkilöistä vain nimi
ja syntymätiedot.
9. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään sukututkimusrekisterissä niin kauan kuin sukutietojen kerääminen ja
tallentaminen kuuluvat seuran sääntömääräiseen toimintaan. Sen päätyttyä sukututkimusrekisteri
joko siirretään arkistoviranomaiselle arkistointitarkoituksiin, siirretään kustakin sukuhaarasta
vastaavan sukututkijan henkilökohtaiseen, yksityiseen sukututkimusrekisteriin tai hävitetään.
10. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti
sähköpostitse tai postitse kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön
EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy omiin tietoihinsa tai saada jäljennös itseään koskevista
tiedoista.
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. Käsittelemme pyynnön, jonka jälkeen joko
poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
Suostumuksen peruuttaminen
Siltä osin kuin rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, voi
rekisteröity peruuttaa suostumuksensa.
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
11. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tämä rekisteriseloste on päivitetty viimeksi 6.4.2019.

