
 

 

REKISTERIN TIETOSUOJA JA REKISTERÖIDYN OIKEUDET 
 

1. REKISTERIN NIMI 
Pirkkala-Seura r.y:n jäsen- ja tapahtumarekisteri.  

        Noudatettavat säännökset: 

Yhdistyslaki (503/1989) 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) 

Tietosuojalaki (1050/2018) 

 
2. REKISTERINPITÄJÄ 

Nimi:  Pirkkala-Seura r.y  

Y-tunnus  0280774-8 

Verkkosivut:  www.pirkkala-seura.fi 

Osoite:  Suupantie 2 A 10, 33960 Pirkkala 

Puhelin:  050 548 3925 / Arto Järvinen, toiminnanjohtaja 

Sähköposti:  arto.jarvinen@pirkkalaseura.fi 

 

2.1. REKISTERIN YHTEYSHENKILÖ 
Nimi:  Arto Järvinen, toiminnanjohtaja 

Osoite:  Suupantie 2 A 10, 33960 Pirkkala 

Puhelin:  050 548 3925 

Sähköposti:  arto.jarvinen@pirkkalaseura.fi 

 

3. REKISTERIN TARKOITUS  
Jäsenrekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja 

muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Tietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, 

tiedottamista ja laskutusta varten. Niistä voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole 

mahdollista tunnistaa. 

Tietoja käsitellään sähköisellä rekisteripalvelulla (Yhdistysavain Rekisteri) ja tätä varten tietoja 

tallennetaan palveluntarjoajan (Avoine Oy) palvelimille. 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890503
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=FI
http://www.pirkkala-seura.fi/


4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ 
Rekisteriin kerätään yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot eli jäsenen täydellinen 

nimi ja kotipaikka. Lisäksi kerätään seuraavat tiedot: 

 Jäsenen yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti) 

 Jäsenyystiedot (jäsentyyppi, toimikuva, jäsenyyden alkamisajankohta) 

 Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset) 

 

5. REKISTERIN TIETOLÄHTEET 
Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan 

henkilön jäsenhakemuslomakkeella. 

 

6. TIETOJEN LUOVUTTAMINEN JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETAN ULKOPUOLELLE 
Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei 

myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle. 

 

7. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET 
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukitussa tilassa, 

jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä. 

Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla 

palvelimella. Pirkkala-Seura r.y ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä 

parhaan kykynsä mukaan. 

 

8. REKISTERÖIDYN OIKEUDET 
 

 Oikeus päästä omiin henkilötietoihin (EU 679/2016 15.artikla, s. 43) 

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja ja jos 

käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. 

 Oikeus tietojen oikaisemiseen (EU 679/2016 16. artikla) 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon 

oikaisemista. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. 

 Oikeus tietojen poistamiseen (EU 679/2016 17.artikla) 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista ilman aiheetonta viivytystä, jos 

tietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, johon ne on kerätty, rekisteröity peruuttaa 

suostumuksen, johon henkilötietojen käsittely on perustunut tai henkilötietoja on käsitelty 

lainvastaisesti. 



 

 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (EU 679/2016 77. artikla) 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisena toimivalle tietosuojavaltuutetulle, 
jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan voimassa olevaa 
tietosuojalainsäädäntöä.  

 

 Muut rekisteröidyn oikeudet (EU 679/2016 18.-22. artiklat) 
 

o Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (18. artikla) 
 

o Henkilötietojen oikaisua, tai poistoa tai käsittelyn rajoitusta koskeva 
ilmoitusvelvollisuus (19. artikla) 

 

o Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (20. artikla) 
 

o Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä ja automaattisesti tehtävät 
yksilöpäätökset (21. artikla) 

 

o Automatisoidut yksittäispäätökset, profilointi mukaan luettuna (22. artikla) 

 

 

 

 

  


