
Paimion-Sauvon 4H-yhdistys ry:n 
tietosuojaseloste 

Paimion-Sauvon 4H-yhdistys ry:llä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus 

informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen. 

 

1. Rekisterinpitäjä 

Paimion-Sauvon 4H-yhdistys ry 

Osmalahdenkuja 4 

21570 Sauvo 

Y-tunnus: 073084-9 

Paimion-Sauvon 4H-yhdistys ry:n Tietosuojavastaavan yhteystiedot: 

Paimion-Sauvon 4H-yhdistys ry tj ja sihteeri 

Maarit Laine   

Osmalahdenkuja 4     

21570 Sauvo 

+358 50 303 1200  

maarit.laine@4h.fi   

2. Rekisteröidyt 

Paimion-Sauvon 4H-yhdistys ry:n jäsenet 
  

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus 

Peruste: 

Suomen 4H-liitto käsittelee henkilötietoja rekisteröidyn jäsenyyden perusteella.  

Paimion-Sauvon 4H-yhdistys ry käyttää toiminnassaan Suomen 4H-liiton rekisteriä. Mikäli 
keräämme tapahtumissa (esim. jäsenhankintatarkoituksessa - potentiaalista) asiakkaiden 
tietoja, olemme kysyneet lomakkeella luvan markkinointiin. 

Alle 16-vuotiaiden osalta pyydämme henkilötietojen käsittelyyn luvan heidän huoltajalta. 

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus: 

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: 



• Tapahtumasta kertominen  
• Tapahtuman laskuttaminen 
• Tapahtuman palautteen kerääminen 
• Vastaavien tapahtumien markkinointi 
• Jäsenkirjeet 
• Sähköpostitiedotteet 
• Työllistäminen 
• Hallituksen toiminta 

Tapahtumiin osallistuville henkilöille ja yrityksille markkinoimme 4H-yhdistyksen jäsenyyttä. 

4. Rekisteriin tallennettavat tiedot             

Rekisteri sisältää sekä henkilöiden (jäsenien, entisten jäsenien, toimihenkilöiden, 
toimintaan osallistuvien, vapaaheehtoisten sekä huoltajien) ja yritysten tietoja että yritysten 
yhteyshenkilöiden tietoja. 

• nimi 
• yhteystiedot 
• laskutustiedot 
• järjestön jäsenyys 

Toiminnan niin vaatiessa kysytään 

• allergiatiedot  
• henkilötiedot 
• tilitiedot 
• huoltajan yhteystiedot 

5. Rekisteröidyn oikeudet 

Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä 
tapahtuman ilmoittautumisohjeissa olevalle yhteyshenkilölle. 

Tarkastusoikeus 

Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot joko pyytämällä tai omilla 
kirjautumis tunnuksilla. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit korjata 
itse, tai voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi. 

Vastustamisoikeus 

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että 
olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä 
joitain henkilötietojasi. 

Poisto-oikeus 

Sähköpostimarkkinoinnin yhteydessä on aina mahdollisuus kieltää markkinointi. 



Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme 
kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme 
pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, 
miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä 
valitus tietosuojavaltuutetulle (ohjeet valituksen 
tekemiseen http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html). Sinulla on myös oikeus 
vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan 
ratkaistua. 

Valitusoikeus 

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme 
henkilötietojasi käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä (ohjeet 
valituksen tekemiseen http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html). 
  

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Tiedot kerätään Suomen 4H-liiton sekä Paimion-Sauvon 4H-yhdistyksen jäsenrekisteristä, 
töiden alkaessa tai tapahtumien ilmoittautumisen yhteydessä. 
  

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty lukitusten 
sekä muiden turvatoimien avulla. Rekisteritietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan 
rekisterinpitäjän nimeämät henkilöt. Käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. 

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja 
kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa: 

• voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen 
esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön 
perustuvalla tavalla 

• voimme luovuttaa osallistujalistoja tapahtumien (koulutukset, tapahtumat jne.) järjestäjille, 
tilaajille tai kouluttajille. Henkilötiedot luovutetaan rekisterin ylläpitäjälle, joka toimii 
henkilötietojen käsittelijänä 

8. Käsittelyn kesto 

Henkilötiedot säilytetään tapahtumarekisterissä niin kauan, kuin se on käsittelytarkoituksen 
kannalta tarpeellista, kuitenkin enintään kaksi vuotta. Hanketoiminnan ollessa kyseessä 
säilytetään tietoja hankesääntöjen mukainen aika. 

9. Henkilötietojen käsittelijät 

• Tapahtumarekisterin tietoja käsittelevät järjestävän yhdistyksen tapahtumasta 
vastaavat henkilöt. 

• Henkilötietoja voivat käsitellä myös tapahtuman alihankkijat kuten yhteistyötä 
tekevät 4H-yhdistykset. Varmistamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja 

http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html
http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html


käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin 
asianmukaisesti. 

Tapahtumarekisterin tietojen keräämisessä voidaan käyttää seuraavia välineitä: 

• yhdistysavain 
• sähköposti 
• mobiilisovellukset 
• puhelin 

  

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä säännönmukaisesti EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

11. Evästeet ja selailun seuranta 

Suomen 4H-liitto ja  Paimion-Sauvon 4H-yhdistys voi kerätä käyttäjän päätelaitetta 
koskevia tietoja evästeiden ("cookies") ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen 
paikallisen tietovaraston avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa 
käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, 
jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet. 

Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän 
vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Kolmansilla 
osapuolilla tarkoitetaan yhdistyksen ulkopuolisia tahoja. 

Palvelu voi myös sisältää linkkejä muihin sivustoihin ja yhteisöpalveluihin, mutta Suomen 
4H-liitto ja  Paimion-Sauvon 4H-yhdistys ei vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen 
yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suomen 4H-liitto ja Paimion-Sauvon 4H-
yhdistys suosittelee tutustumaan näiden palveluiden yksityisyydensuojaa koskeviin 
ehtoihin. 
  

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

Tietojen perusteella ei tehdä automaattisia päätöksiä tai profilointia. 

 
 

https://www.yrittajat.fi/suomen-yrittajat/jasenpalvelut/verkkopalvelut/synergia-320557
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