
 Keiteleen Nuju ry:n tietosuojaseloste 24.5.2018 alkaen 
 
1. Rekisterinpitäjä 
Keiteleen Nuju y, sähköposti; keiteleen.nuju@pp.inet.fi 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
Birgitta Savolainen 040 8473421 ja Jari Paananen 040 5482170 

3. Rekisterin nimi 
Keiteleen Nuju ry:n jäsenrekisteri 

4. Rekisteröidyt 
Rekisteri koostuu jäsenistä ja kannattajajäsenistä. 

5. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus 
Perusteena henkilön itsensä/vanhempiensa antama suostumus.  
Käyttötarkoitus; jäsenmaksujen ja tiedotteiden lähetys. 

6. Käsiteltävät henkilötiedot 
Nimi-ja yhteystiedot 

7. Säännönmukaiset tietolähteet 
Tietolähteitä ovat pääasiassa rekisteröidyt itse tai luovutukset muista rekistereistä. 
8. Tietojen luovutus ja siirtäminen 
Tietoja ei luovuteta eikä siirretä muille kuin Keiteleen Nujun käyttötarkoituksiin. 
9.  Tietojen suojaus 
Paperiset henkilötiedot pidetään turvassa lukituissa kaapeissa. Tekninen suojaus tapahtuu tietokoneen 
käyttäjätunnuksilla ja salasanalla. 

10. Tietojen käsittelyn kesto 
Tietoaja käsitellään jäsenrekisterissä jäsenyyden kestoajan.  
11. Tietojen käsittelijät 
Tietoja käsittelee Keiteleen Nuju ry. 
Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme 
sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti 
ja muutoin asianmukaisesti.” 

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 
Tietojen käsittelyyn ei liity automaattista päätöksentekoa tai profilointia. 

13. Rekisteröityjen oikeudet 
Tarkastusoikeus eli oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Jos tiedoissa ilmenee 
virheellisyyksiä tai puutteita, voi rekisteröity pyytää korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi. 
Vastustamisoikeus eli oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli rekisteröity kokee, että 
henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta. 
Poisto-oikeus eli oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi 
oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä. 
Tiedonsiirto-oikeus eli oikeus siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen. 
Valitusoikeus eli oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että henkilötietojen 
käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

14. Yhteydenotot 
 Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti 
kohdassa kaksi (2) nimetyille yhteyshenkilölle tai kohdassa yksi (1) olevaan seuran 
sähköpostiosoitteeseen. 

15. Muutokset tietosuojaselosteessa 
Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli 
muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten laittamalla 
sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte 
mahdolliset muutoksemme selosteessa. 
 
 


