
     TIETOSUOJASELOSTE 

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

Laatimispäivä  
20.8.2013 

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Käymäläseura Huussi ry 

Osoite 

Kauppakatu 11 C, 2. kerros 
33200 Tampere 
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

050 301 2539 
toimisto@huussi.net 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Mia O'Neill 
Osoite 

Kauppakatu 11 C, 2.krs 

33200 Tampere 
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

050 375 6980 

mia.oneill@huussi.net 

3 
Rekisterin 
nimi 

- Jäsenrekisteri  

- Lahjoittajarekisteri 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Jäsenrekisteri: 

Jäsenrekisterin tarkoituksena on yhdistyksen jäsenten yhteystietojen ylläpito ja 
jäsenmaksulaskutuksen mahdollistaminen. Jäseniin ollaan yhteyksissä jäsenmaksulaskutuksen, 
jäsenmateriaalien lähettämisen ja tapahtumista ja toiminnasta tiedottamisen merkeissä. Lisäksi 
jäseniin saatetaan olla yhteyksissä mahdollisten yhteistyöprojektien järjestämiseksi tai 
vapaaehtoistyövoiman saamiseksi yhdistyksen toimintaan. 

 

Lahjoittajarekisteri: 

Lahjoittajarekisterin tarkoituksena on lahjoittajien yhteystietojen ylläpito lahjoitusvarojen käytöstä 
tiedottamista varten ja saatujen lahjoitusten seuranta. 

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Jäsenrekisteri sisältää yhdistyksen jäsenen nimen, postiosoitteen, puhelinnumeron, 
sähköpostiosoitteen ja ammattinimikkeen sekä jäsenmuodon (henkilö-, opiskelija- vai perhejäsen). 
Lisäksi jäsen voi halutessaan  kertoa, minkälaisia kokemuksia hänellä on kuivakäymälöistä. 

 

Lahjoittajarekisteri sisältää lahjoittajan nimen, postiosoitteen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen. 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Jäsenrekisterissa olevat tiedot ovat peräisin jäsenen itse täyttämästä jäsentietolomakkeesta, jolla 
yhdistyksen jäseneksi liitytään.Yhdistyksen lisäämää tietoa jäsenrekisteriin on jäsennumero.  

 

Lahjoittajarekisterissä olevat tiedot ovat peräisin lahjoittajalta itseltään. 

 



    REKISTERISELOSTE      2 

 

7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Yhdistyksellä on jäsenrekisteristään myös supistettu muoto, jossa on vain jäsenen nimi ja 
kotipaikkakunta. Tämä jäsenrekisterin supistettu osa on muiden jäsenten nähtävissä, jos he sitä 
erikseen kirjallisesti pyytävät. Jäsenluettelon nimi- ja kotipaikkatietojen luovuttaminen jäsenille 
perustuu yhdistyslain 11 pykälään. Jäsenluettelon tietoja ei luovuteta muille kuin jäsenille. 

 

Lahjoittajarekisterin tietoja ei luovuteta kenellekään. Halutessaan lahjoittaja voi luovuttaa nimensä 
julkaistavaksi yhdistyksen verkkosivuilla. 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Käymäläseura Huussi ry:n jäsenten tai lahjoittajien tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Manuaalinen aineisto on olemassa vain niistä jäsenistä, jotka ovat liittyneet yhdistykseen täyttämällä 
paperilomakkeen. Manuaalinen aineisto säilytetään toimistolla asianmukaisesti ulkopuolisilta 
suojattuna paikassa, jonka vain henkilökunta tietää. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Jäsenrekisteri on sähköisessä muodossa, ja sen käyttöön tarvitaan salasanat, jotka annetaan vain 
asianmukaisille henkilöille. Pääsy jäsenrekisterin tietoihin on vain hallituksen puheenjohtajalla ja 
yhdistyksen henkilökunnalla sekä tarvittaessa yhdistyksen rahastonhoitajalla ja sihteerillä. 
 
Lahjoittajarekisteri on vain sähköisessä muodossa. Sähköisen rekisterin käyttöön tarvitaan 
salasanat, jotka annetaan vain asianmukaisille henkilöille. Pääsy lahjoittajarekisterin tietoihin on vain 
hallituksen puheenjohtajalla ja yhdistyksen henkilökunnalla sekä tarvittaessa rahastonhoitajalla. 

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Jäsenillä ja lahjoittajilla on pääsääntöisesti oikeus milloin tahansa tietää, mitä tietoja heistä on 
jäsenrekisteriin tai lahjoittajarekisteriin tallennettu. Tarkastuspyynnöt tulee tehdä kirjallisesti ja 
allekirjoitettuna yhdistyksen toimistoon: 

 

toimisto(at)huussi.net 

 

tai 

 

Kauppakatu 11 C, 2. krs. 

33200 TAMPERE  

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Jäsenellä tai lahjoittajalla on oikeus koska tahansa vaatia virheellisten, puutteellisten tai 
vanhentuneiden tietojensa korjaamista. Korjauspyynnöt tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna 
yhdistyksen toimistoon: 

 

toimisto(at)huussi.net 

 

tai 

 

Kauppakatu 11 C, 2. krs. 

33200 TAMPERE  



12 
Muut henkilö- 
tietojen käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 
 

--- 

 


