
Jäsenrekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §, toukokuusta 2018 alkaen Tietosuojalaki
Laatimispäiväys: 1.5.2018
 

1. Rekisterinpitäjä: 

Pielisen Aktiivikoirat ry, osoite c/o Liisa Vepsäläinen, Karjosillantie 9, 81720 Lieksa
puheenjohtaja Liisa Vepsäläinen, sähköposti: liisa.vepsalainen@elisanet.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö 

Jäsensihteeri Suvi Vepsäläinen, Lieksa, suvivep@gmail.com
Tietosuojavastaava Jaana Jääskeläinen, Lieksa, jaana_jaaskelainen@hotmail.com

3. Rekisterin nimi

Pielisen Aktiivikoirat ry:n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhdistyslain 11 §:ssä tarkoitettu jäsenluettelo yhdistyksen jäsenistä.

5. Rekisterin tietosisältö

- Jäsenen nimi
- Jäsenen osoite
- Jäsenen puhelinnumero
- Jäsenen sähköpostiosoite
- Jäsenen liittymis- ja eroamistiedot
- Jäsenlaji, kuten varsinainen jäsen, perhejäsen, ainaisjäsen, kannatusjäsen
- Suoramarkkinointisuostumukset ja – kiellot
- Jäsenyyttä koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot
- Tiedot toiminnasta yhdistyksessä, kuten luottamustehtävät

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Jäseniltä itseltään. Kirjanpidosta saadut tiedot. Satunnaisesti tietojen päivittämiseen voidaan käyttää
ulkopuolisia lähteitä, kuten VRK/Väestötietojärjestelmää tai Postin osoitetietojärjestelmää 
varmistaaksemme, että jäsentä koskevat tiedot ovat ajantasaisia ja virheettömiä.



7. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperusteet

Henkilötietoja käytetään lainsäädännön mukaisesti esimerkiksi:
- Jäsenyyden ja jäsenrekisterin ylläpitoon
- Neuvontaan ja koulutukseen
- Jäsenetujen tarjoamiseen sekä etujen käytön edistämiseen ja valvontaan
- Historiikkien laatimiseen ja ansiomerkkien myöntämiseen
- Laskutukseen ja maksun valvontaan
- Jäsenkirjeiden ja -tiedotteiden lähettämiseen
- Jäsenyyttä vahvistaviin markkinointitoimenpiteisiin
- Muihin jäsenen pyynnöstä tai suostumuksella tehtäviin toimenpiteisiin tai toimeksiantoihin

Käsittelemme tietoa seuraavilla tietosuojalainsäädäntöön pohjautuvilla perusteilla:

- Lakisäätäinen velvoite: Yhdistyslain mukaan yhdistyksen hallituksen on pidettävä jäsenrekisteriä, 
johon merkitään jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Käsittelemme tietoja tämän lakisääteisen 
velvoitteen täyttämiseksi.

- Suostumus: Voimme käsitellä jäsenen tietoja suostumuksen perusteella mm. tehdäksemme 
sähköisiä markkinointitoimenpiteitä tai luovuttaaksemme tietoja yhteistyökumppaneille jäsenetujen 
myöntämistä varten.

- Oikeutettu etu: Käsittelemme tietoja ammatilliseen ja talouspoliittiseen edunvalvontaan sekä 
niihin liittyvien tilastojen ja selvitysten laatimiseen, historiikkien kirjoittamiseen ja ansiomerkkien 
myöntämiseen, jäsenyyden hoitamiseen ja jäsentoiminnan kehittämiseen, jäsenkirjeiden ja 
-tiedotteiden lähettämiseen, väärinkäytösten estämiseen ja selvittämiseen sekä suoramarkkinointiin. 
Nämä tarkoitukset ovat toimintamme kannalta välttämättömiä ja siten oikeutetun etumme mukaisia.
Jäsen voi vastustaa käsittelyä erityiseen tilanteeseensa liittyvillä perusteilla.

8. Tietojen säilytysaika

Säilytämme jäsenen tietoja niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten 
toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Jäsen voi myös itse vaikuttaa 
tietojen säilytysaikaan seuraavassa kohdassa kuvattujen vaikutusmahdollisuuksien kautta.

Markkinointia varten tietoja säilytetään tyypillisesti niin kauan kuin henkilö ei ole kieltäytynyt 
vastaanottamasta markkinointiviestintää, eivätkä tiedot ole muutoin vanhentuneet. Mikäli henkilö 
kieltäytyy markkinoinnista, säilytämme tiedon kiellosta ja yhteystiedoista, jotta voimme varmistaa 
kiellon noudattamisen.

Voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin jäsenen henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito-
tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös jäsenyyden tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen 
päättymisen jälkeen. Jäsenyyden päätyttyä säilytämme myös talouspoliittiseen edunvalvontaan 
liittyvien tilastojen ja selvitysten laatimiseksi tarvittavat tiedot sekä yhdistyksen 
historiankirjoituksen kannalta merkitykselliset tiedot.



9. Rekisteröidyn oikeudet

Tietojen keräämiseen ja käsittelyyn voi vaikuttaa usein eri tavoin:

- Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen: Jäsenellä on oikeus tarkastaa hänestä 
tallennetut henkilötiedot. Jäsenen pyynnöstä oikaisemme, poistamme tai täydennämme käsittelyn 
tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot.

- Tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen: Jäsen voi saada antamansa henkilötiedot siirretyksi 
itselleen tai toiselle rekisterinpitäjälle ottamalla yhteyttä tämän rekisteriselosteen alussa mainittuun 
sähköpostiosoitteeseen. Edellytyksenä kuitenkin on, että kyse on tiedoista, jotka jäsen on antanut, ja
niitä käsitellään automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella.

- Suoramarkkinoinnin kielto-oikeus: Jäsen voi milloin tahansa kieltää tietojensa luovuttamisen ja 
käsittelyn suoramarkkinointia varten ottamalla yhteyttä tämän rekisteriselosteen alussa mainittuun 
sähköpostiosoitteeseen.

- Vastustamisoikeus ja käsittelyn rajoittaminen: Jäsen voi henkilökohtaiseen tilanteeseensa 
liittyvällä perusteella vastustaa käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun. Esimerkiksi tällaisessa 
tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaa käsittelyä. 
Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun jäsen kiistää henkilötietojen 
paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa tietojen
paikkansapitävyyden.

- Suostumuksen peruuttaminen: Jäsen voi myös peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa 
ottamalla yhteyttä tämän rekisteriselosteen alussa mainittuun sähköpostiosoitteeseen. Suostumuksen
peruuttaminen ei vaikuta käsittelyyn, jota tehdään esimerkiksi yhdistyslain velvoitteiden 
noudattamiseksi.

- Valitusoikeus: Jäsenellä on oikeus tehdä valitus viranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen 
tietojaan on käsitelty tämän rekisteriselosteen ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön 
vastaisesti. 

10. Tietojen luovutukset

Voimme luovuttaa jäsenen henkilötietoja kolmansille osapuolille mm. alla esitetyissä tapauksissa:

- Suostumus: Voimme luovuttaa jäsenen tietoja kolmansille osapuolille, esimerkiksi ulkopuolisille 
kouluttajille, mikäli jäsen on antanut siihen suostumuksensa.

- Viranomaiset: Voimme luovuttaa henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen 
esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla 
tavalla. Tietoja saatetaan käyttää myös huoltovarmuustoiminnassa.

- Tutkimus: Voimme luovuttaa tietoja tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten.

- Suoramarkkinointi sekä mielipide- ja markkinatutkimukset: Voimme luovuttaa jäsenen 
henkilötietoa suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin, ellei jäsen ole tätä 
kieltänyt.



- Oikeusvaateet: Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille, jos uskomme, että se on tarpeen 
sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi taikka oikeusvaateen 
laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

11. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Emme siirrä tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

12. Rekisterin suojauksen periaatteet

Vain seuran jäsenasioista vastaavalla ja hallituksella on rekisteriin pääsyoikeus atk:lla talletettuihin 
tietoihin sekä oikeus rekisterissä muuttaa, lisätä tai poistaa tietoja. Tiedot säilytetään parhaiden 
käytäntöjen, hyvän tietoturvallisuuden ja lainsäädännön vaatimusten mukaisesti ulkopuolisilta 
suojattuina. Kaikki tieto on sähköisessä muodossa, paikallisena kopiona (ei internetissä) ja 
salasanalla suojattuna.


