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REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE
Tämä on Koistisen Sukuseura ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuojaasetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 6.6.2019. Viimeisin
muutos 6.6.2019.
JÄSENREKISTERI
1.

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä:
Osoite:
Muut yhteystiedot:

Koististen Sukuseura ry
Metsärinteentie 44, 78500 Varkaus
puh. 044 210 8766, sähköposti: pirkko.markkanen@luukku.com

2. Yhdyshenkilö jäsenrekisteriä koskevissa asioissa
Rekisterinpitäjä:
Koististen Sukuseura ry
Osoite:
Metsärinteentie 44, 78500 Varkaus
Muut yhteystiedot:
puh. 044 210 8766, sähköposti: pirkko.markkanen@luukku.com
3. Rekisteri nimi
Koististen Sukuseura ry:n jäsenrekisteri
4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
henkilön suostumus. Suostumus on vapaaehtoinen.
Rekisteriä kerätään ja käytetään Yhdistyslain 11 §:n mukaisesti. Rekisterinpitäjä käyttää
tietoja jäsensuhteen hoitoon ja analysointiin, jäsenetujen tarjoamiseen, jäsenviestintään
sekä jäsenmaksujen perintään. Henkilötunnuksia ei kerätä.
5. Rekisterin tietosisältö ja käsiteltävät henkilötiedot
Rekisterissä käsitellään yhdistyksen jäsenien henkilö- ja yhteystietoja ja muita jäsenyyteen
liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä ovat:
-

rekisteröidyn etunimet ja sukunimi, aiempi sukunimi
rekisteröidyn syntymäaika ja –paikka
rekisteröidyn kotipaikka
rekisteröidyn postiosoite
rekisteröidyn sähköpostiosoite
rekisteröidyn puhelinnumero
rekisteröidyn jäsennumero
rekisteröidyn jäsenmaksusuoritukset

Lisäksi käsiteltäviä henkilötietoja ovat:
- luottamustehtävät yhdistyksessä
- saadut huomionosoitukset yhdistykseltä
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-

jäsenyyden muoto (vuosijäsen, ainaisjäsen, kannatusjäsen,
kunniapuheenjohtaja tai kunniajäsen)

Edellä mainittuja tietoja käytetään yhteydenpitoon jäsenistön kanssa (esim. tiedotus).
Yhdistyksellä on käytössä jäsenlomakkeet (manuaalinen sekä sähköinen).
Jäsenen kuolintieto voidaan saada julkaistusta kuolinilmoituksesta tai lähiomaisen
ilmoittamana tietona.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Yhdistyksen jäsenen itse ilmoittamat sekä yhdistyksen hallituksen pöytäkirjoista saadut
tiedot. Jäsenmaksutiedot saadaan tiliotteista ja käteismaksukuiteista.
Osoitetietoja voidaan tarvittaessa päivittää julkisista lähteistä.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja käsitellään Henkilötietolain 22.4.1999/523 mukaisesti.
Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tarvittavat henkilötiedot voidaan
kuitenkin siirtää muille palveluntuottajille mm. jäsenpostitusta varten. Palvelutuottajan
tietoturva-asiat selvitetään ennen tietojen siirtämistä.
8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Yhdistys ei siirrä tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
9. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on yhdistyksen jäsen.
Jäsenyyden päätyttyä tiedot poistetaan järjestelmästä vuosittain kerran vuodessa.
10. Rekisteröidyn oikeudet
Henkilöllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietolainsäädännön 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, jolloin rekisteröity samalla
automaattisesti eroaa yhdistyksen jäsenyydestä
peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä
siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn
suostumukseen
vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän
tietosuojaselosteen tarkoittamalle rekisterinpitäjälle (kohta 1). Yhdistys voi pyytää
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rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn
henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön
toteuttamisesta soveltuvassa laissa säädetyllä perusteella.
11. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle
taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn
asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei
ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
12. Yhteydenotot
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä
tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä kirjallisesti ottamalla yhteys
jäsenrekisterin rekisterinpitäjään (kohta 1).
13. Muutokset tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa kuten esim. lainsäädännön muuttuessa.
14. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri suojataan lainsäädännön ja hyvä tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti.
Elossa olevien henkilöiden arkaluonteisia tietoja käsitellään ainoastaan rekisteröidyn
suostumuksella.
a. Manuaalinen aineisto:
Sukuseuran jäsenrekisteristä vastuussa oleva henkilö säilyttää tietoja valvotussa ja
lukittavissa tiloissa asunnossaan. Vain sukuseuran hallituksen jäsenillä on käyttöoikeus
rekisterin tietoihin. Sukuseuran rahastonhoitajan hallussa on jäsenmaksuihin liittyvää
rekisteritietoa. Hallituksen jäsenillä ja hallituksen erikseen nimeämillä henkilöillä voi olla
tietoja satunnaisesti, jolloin tietoja säilytetään valvotuissa ja lukittavissa tiloissa.
b. Digitaalisesti käsiteltävät tiedot:
Vain sukuseuran hallituksen jäsenillä on käyttöoikeus rekisterin tietoihin. Digitaaliset
aineistot ja varmuuskopiot sekä tietokoneet säilytetään sukuseuran jäsenrekisteristä
vastuussa olevan kotona valvotussa, lukittavissa tiloissa hänen asunnossaan.
Sukuseuran rahastonhoitajan hallussa on jäsenmaksuihin liittyvää rekisteritietoa.
Hallituksen jäsenillä tai hallituksen erikseen nimeämillä henkilöillä voi olla tietoja
satunnaisesti, jolloin tietoja säilytetään valvotuissa lukittavissa tiloissa. Tarvittavat laitteet
on suojattu hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti.
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SUKUTUTKIMUSREKISTERI
1. Rekisterinpitäjä
Nimi:
Osoite:
Muut yhteystiedot:

Koististen Sukuseura ry
Viirikatu 12 C 11, 70820 Kuopio
puh. 040 537 4632, sähköposti: heikki.turunen@dnainternet.net

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi:
Heikki Turunen, sukututkija
Yhteystiedot:
Viirikatu 12 C 11, 70820 Kuopio
Muut yhteystiedot:
puh. 040 537 4632, sähköposti: heikki.turunen@dnainternet.net
3. Rekisterin nimi
Koististen Sukuseura ry:n sukututkimusrekisteri
4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
henkilön suostumus. Suostumus on vapaaehtoinen.
Sukututkimuksen tekeminen ja sukujulkaisujen tuottaminen. Sukutietojen käsittelyssä
noudatetaan sukuyhteisöjen laatimia käytännesääntöjä.
5. Rekisterin tietosisältö
Perustiedot tutkittaviin Koististen sukuun kuuluvista henkilöistä, heidän puolisoistaan ja
lapsistaan:
- täydellinen nimi, syntymäaika ja –paikka, vihkimisaika ja –paikka, kuolinaika ja –
paikka, arvo ja ammatti, koulutus, harrastukset, elämänvaiheet, muuttamiset,
valokuvat
- muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset tiedot
- suostumus- ja kieltotiedot erikseen
6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Väestötietojärjestelmä, muu arkistoaineisto ja viranomaisrekisterit, painetut lähteet ja
henkilöiden antamat tiedot, sukututkijoiden ilmoitukset, sukukirjat ja –tutkimukset.
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset rekisteristä
Tietoja käsitellään Henkilötietolain 22.4.1999/523 mukaisesti.
Tietoja luovutetaan ainoastaan sukututkimustarkoituksiin. Rekisteristä voidaan siirtää
tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tai muualle ulkomaille
tietosuojavaltuutetun toimiston antamien ohjeiden mukaisesti.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri suojataan lainsäädännön ja hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti.
Elossa olevien henkilöiden arkaluonteisia tietoja käsitellään ainoastaan rekisteröidyn
suostumuksella.
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b. Manuaalinen aineisto:
Sukuseuran sukututkija säilyttää tietoja valvotuissa ja lukittavissa tiloissa asunnossaan.
Sukuseuran hallituksen jäsenillä tai hallituksen nimeämillä henkilöillä voi olla hallussaan
rekisterin tietoja sukututkimusta varten tai sukutietojen keräämisen vaiheessa, jolloin
tietoja säilytetään valvotuissa ja lukittavissa tiloissa.
b. Digitaalisesti käsiteltävät tiedot:
Vain sukuseuran hallituksen jäsenillä on käyttöoikeus rekisterin tietoihin. Digitaaliset
aineistot ja varmuuskopiot sekä tietokoneet säilytetään sukuseuran sukututkijan kotona
valvotuissa, lukittavissa tiloissa hänen asunnossaan. Kun rekisterin tietoja on sukuseuran
hallituksen jäsenten tai hallituksen erikseen nimeämien henkilöiden hallussa, tietoja
säilytetään valvotuissa ja lukittavissa tiloissa.
Tarvittavat laitteet on suojattu hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti.
9. Rekisteröidyn oikeuksien huomioon ottaminen
Rekisteröidylle varataan pyynnöstä mahdollisuus tarkastaa omat tietonsa. Virheellinen,
tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto oikaistaan, poistetaan tai täydennetään.
Rekisteröidyn vaatimuksesta häntä koskevia tietoja ei käsitellä eikä luovuteta. Kiellosta tai
sen peruuttamisesta tehdään rekisteriin merkintä.

