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Tietosuojaseloste Jupperin Omakotiyhdistys ry:n jäsenrekisteristä

1. Rekisterin nimi
Jupperin Omakotiyhdistys ry:n jäsenrekisteri

2. Rekisterinpitäjä
Jupperin Omakotiyhdistys ry.

3. Yhdistyksen nimittämän tietosuojavastaava/rekisterin yhteyshenkilö
Rekisterin yhteyshenkilö on yhdistyksen jäsenrekisterin hoitaja.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste
Jäsenrekisteri on yhdistyslain 11 §:n edellyttämä luettelo yhdistyksen jäsenien nimistä ja heidän 
kotipaikoistaan.

Lisäksi kerätään yhdistyksen sääntöjen ja toiminnan sekä jäsenille viestimisen ja yhteydenpidon 
kannalta tarvittavia tietoja. Näiden oikeusperuste on oikeutettu etu ja tai suostumus.

5. Mitä henkilötietoja kerätään?
Rekisteriin kerätään/tullaan keräämään seuraavat henkilötiedot yhdistyksen jäsenistä: 

 nimi
 postisoite
 kiinteistötunnus
 puhelinnumero
 sähköpostiosoite
 tieto jäsenyyden tyypistä (varsinainen jäsen, perhejäsen, henkilöjäsen, kannatusjäsen)
 päivämäärä, milloin hyväksytty jäseneksi.
 suostumus yhteystietojen käyttämiseen viestinnässä

6. Henkilötietojen tietolähteet
Henkilötiedot kerätään yhdistyksen jäseniltä jäsenyyden hakuilmoituksista sekä jäsentietojen 
päivitysten yhteydessä. 

7. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät
Omakotiyhdistys ei luovuta jäsenrekisteriin merkittyjä tietoja kenellekään.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

9. Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään?
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilö on yhdistyksen jäsen.

10. Miten henkilötietoja säilytetään?
Henkilötiedot on tallennettu digitaalisessa muodossa yhdistyksen jäsenrekisterin hoitajan 
tietokoneelle, joka on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Varmuuskopiot on talletettu 
vastaavalla tavalla yhdistyksen puheenjohtajan ja sihteerin tietokoneille. 



Rekisteristä luovutetaan lisäksi toiminnassa tarvittavat tiedot paperilla tai digitaalisessa luku-vain-
muodossa johtokunnan jäsenille tai muille toimihenkilöille. Nämä tiedot tuhotaan käyttötarpeen 
toteuduttua.

11. Rekisteröidyn yksityisyyden suojaan liittyvät oikeudet 
Rekisteröity voi tarkistaa yhdistyksen keräämät tietonsa ottamalla yhteyttä jäsenrekisteristä 
vastaavaan jäsenrekisterin hoitajaan.

Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, milloin 
tahansa

 saada tieto henkilötietojensa käsittelystä,
 saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot,
 vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä,
 vaatia henkilötietojensa poistamista,
 peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin 

henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen,
 vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä

perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on rekisterinpitäjän 
oikeutettu etu,

 vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista ja koska tahansa vastustaa 
henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa 
kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja.

Lisäksi rekisteröidyllä on yhdistyslain 11 §:n mukaisesti oikeus tutustua yhdistyksen jäsenluetteloon.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän 
tietosuojaselosteen kohdassa 3 mainitulle yhteyshenkilölle.

Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan 
rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa 
kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.   


