
TIETOSUOJASELOSTE 
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 
 
Laatimispäivä 17.5.2018 

 

1. Rekisterinpitäjä   Nimi 

Käymäläseura Huussi ry 
Väinämöisenkatu 19 
33540 Tampere 
toimisto@huussi.net 
www.huussi.net 
 

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö  Nimi 

Riina Heinisuo 
Käymäläseura Huussi ry 
Väinämöisenkatu 19 
33540 Tampere 
toimisto@huussi.net 
050 301 2539 

 

3. Rekisterin nimi   Jäsenrekisteri 

 

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus 

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on 
yhdistyksen yhdistyslain mukainen velvoite pitää 
yllä jäsenluetteloa, oikeutettu etu huolehtia 
jäsenpalvelusta ja jäsenviestinnästä, 
vapaaehtoisiksi ilmoittautuneiden palveluista ja 
viestinnästä. Jäseniin ollaan yhteydessä 
jäsenmaksulaskutuksen, jäsenmateriaalien 
lähettämisen sekä tapahtumista ja yhdistyksen 
toiminnasta tiedottamisen merkeissä. Lisäksi 
jäseniin voidaan olla yhteydessä mahdollisten 
yhteistyöprojektien järjestämiseksi tai 
vapaaehtoistyövoiman saamiseksi yhdistyksen 
toimintaan. Jäsentiedoista voidaan koota 
tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole 
mahdollista tunnistaa. 

 
5. Käsiteltävät henkilötiedot 

Rekisterinpitäjä käsittelee jäsenrekisterin 
yhteydessä seuraavia jäsenen henkilötietoja:  

- rekisteröidyn perustiedot kuten nimi ja 
kotipaikka 

- rekisteröidyn yhteystiedot kuten 
sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot 



- yhteisöä tai yhteisön yhteyshenkilöitä koskevat 
tiedot kuten y-tunnus ja yhteyshenkilöiden 
nimet sekä yhteystiedot  

- jäsenyystiedot (jäsenlaji, jäsenyyden kesto) 
- luottamustoimet järjestössä 
- vapaaehtoisroolit 
- jäsenmaksutiedot 

Tummennetulla merkittyjen henkilötietojen 
antaminen on edellytys jäsenyyden syntymiselle. 

Rekisterin ylläpidossa ja kerättyjen tietojen 
käytössä noudatetaan henkilötietolakia 
(523/1999) 10 § ja 24 §. 

 

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

 

7. Tietojen luovutukset ja siirrot  

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei 
säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen 
ulkopuolelle, ei myöskään EU -alueen tai ETA:n 
ulkopuolelle. 

Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille 
osapuolille, jotka käsittelevät henkilötietoja 
puolestamme antamamme toimeksiannon 
perusteella. Nämä kolmannet osapuolet eivät saa 
käyttää henkilötietoja mihinkään muuhun kuin 
kanssamme sovitun palvelun tuottamiseen kuten 
esimerkiksi jäsenkirjeen lähettämiseen. 
Käyttäessämme alihankkijoita huolehdimme 
asianmukaisella tavalla siitä, että tietojen 
käsittely tapahtuu Tietosuojaselosteen 
mukaisesti. 

  

8. Tietojen suojaus ja säilytysajat 

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön 
ovat oikeutettuja vain nimetyt henkilöt. Kullakin 
käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana 
järjestelmään. 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. Jäsentiedot kerätään 



sähköisiin tietokantoihin, ja sen käyttöön 
tarvitaan salasanat. Tietokannat ja niiden 
varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja 
tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta 
nimetyt henkilöt. 

Säilytämme henkilötietoja vähintään jäsenyyden 
keston ajan ottaen huomioon lainsäädännön ja 
viranomaisten vaatimukset mm. 
kirjapitolainsäädäntö, rekisteröityjen tietoja 
koskeva erityislainsäädäntö ja arkistointia 
koskevat vaatimukset 

Rekisterinpitäjä arvioi säilyttämisen 
tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava 
lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi 
rekisterinpitäjä huolehtii sellaisista kohtuullisista 
toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei 
rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn 
tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, 
vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. 
Rekisterinpitäjä oikaisee tai hävittää tällaiset 
tiedot viipymättä. 

 

9. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseänsä 
koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja 
vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai 
poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. 
Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa 
suostumuksensa tai muuttaa sitä. 

 

10. Yhteydenotot 

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja 
pyynnöt tulee esittää kirjallisesti ja 
allekirjoitettuna kohdassa kaksi (2) nimetylle 
yhteyshenkilölle. 

 

11. Tietosuojaselosteen muutokset 

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme 
muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. 
Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme 
informoida näistä myös muulla tavoin, kuten 
sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta 
ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte 
säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte 
mahdolliset muutoksemme selosteessa.   


