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1. Rekisterinpitäjä 

Eurajoen vesiensuojeluyhdistys ry. 

2. Yhteyshenkilöt 

Jäsensihteeri Susanne Ekroth, email susanne.ekroth@dnainternet.net , p. 040 5831418 

Puheenjohtaja Seppo Varjonen 

Taloudenhoitaja Paula Saarivuori 

3. Muut yhteystiedot 

Eurajoen vesiensuojeluyhdistys ry. (EVSY ry.) 

Karvarinkuja 7 

27400 Kiukainen 

p. 050 5607357 

www.evsy.fi 

 

4. Henkilörekisterin nimi 

Eurajoen vesiensuojeluyhdistyksen jäsenrekisteri 

 

5. Henkilötietojen käsittelyn oikeudelliset perusteet 

Rekisteri perustuu Eurajoen vesiensuojeluyhdistys ry:n jäsenten itsestään antamiin henkilötietoihin. 

Jäsenten henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyslain § 11 vaatimukseen pitää jäsenluetteloa. 

Tietoja säilytetään jäsenyyden ajan ja kohtuullisen ajan eroamisen jälkeen. Perusteena on Eurajoen 

vesiensuojeluyhdistys ry:n oikeutettu etu. 

 

6. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

- jäsenyyteen, tapahtumatoimintaan ja vesiensuojelun tukemiseen liittyvään viestintään  

- yhdistyksen luottamustoimiin liittyvään viestintään 

- jäsenmaksujen laskutukseen ja suoritusten kirjauksiin 

 

 7. Rekisterin tietosisältö 

Eurajoen vesiensuojeluyhdistys ry:n henkilöjäseniltä: 

- nimi 

- sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero 

- postiosoite 

- jäsenlaji 

- jäsenmaksutiedot 

mailto:susanne.ekroth@dnainternet.net
http://www.evsy.fi/


Eurajoen vesiensuojeluyhdistys ry:n yhteisö-, yritys- ja kannatusjäseniltä:  

- nimi sekä yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot 

- sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero 

- postiosoite 

- jäsenlaji 

- jäsenmaksutiedot 

 

 8. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteröity jäsen on luovuttanut henkilötiedot itse omalla suostumuksellaan Eurajoen 

vesiensuojeluyhdistys ry:lle kirjallisesti, sähköisesti tai suullisesti. 

 

9. Säännönmukainen tietojen luovutus ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen 

ulkopuolelle 

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille EU:n ja ETA:n sisällä eikä 

ulkopuolella. 

 

10. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja rekisterin käyttäjiä sitoo salassapitovelvollisuus. 

Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä määriteltyjen käyttäjätunnusten 

ja oikeiden salasanojen syöttämistä.  

 

 11. Jäsentietojen tarkastus, korjaus ja poisto-oikeus 

Asiakkaalla on oikeus saada tarkastaa, pyytää korjaamaan ja poistaa itseään koskevat tiedot. Pyyntö 

on esitettävä rekisteriasioista vastaavalle henkilölle, jonka kanssa sovitaan tietojen käsittelytavasta 

niin, että kysyjän henkilöllisyys kyetään varmistamaan. 

Henkilötietojen käsittelypyynnössä tulee esittää nimi, täydelliset osoitetiedot sekä rekisterin nimi. 

Jos Eurajoen vesiensuojeluyhdistys ry:n henkilötietojen käsittely on mielestäsi lainvastaista, sinulla 

on oikeus valittaa asiasta tietosuojaviranomaiselle. 

 

12. Tietosuojaselosteen muuttaminen 

Eurajoen vesiensuojeluyhdistys ry kehittää jatkuvasti toimintamalleja ja järjestelmiä. 

Tietosuojaselostetta päivitetään jatkuvasti vastaamaan kehittyviä käytäntöjä.  

 


