
 
 
 
 
 
TIETOSUOJA-ASETUKSEN MUKAINEN REKISTERÖIDYN INFORMOINTI 
 
Oulujärven Melojat on melontaseura, jonka tarkoituksena on melontaharrastuksen sekä luonnossa 
liikkumisen kehittäminen ja lisääminen Oulujärven alueella. Painopisteenä seuran toiminnassa on 
retki-, virkistys- ja kuntomelonta, mutta seura on avoin kaikille melonnan alalajeille jäsenistön toivo-
musten mukaan.  
 
Oulujärven Melojat ry pitää yllä jäsenrekisteriä, jossa yhdistyksen jäsenistä on toiminnan kannalta 
tarvittavat tiedot, jotka saamme henkilön liittyessä yhdistykseen. Haluamme, että jäsenillä on mah-
dollisuus tarkistaa omat tietonsa ja tarvittaessa myös poistua rekisteristä. 
 
Rekisterin nimi: Jäsenrekisteri 
Rekisterinpitäjä: Oulujärven Meloja ry 
Osoite:  Vaalankurkuntie 1 as, 9, 91700 Vaala 
 
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
 
Nimi  Sinikka Rantalankila, puheenjohtaja 
Puhelinnumero 040 5058100 
Sähköpostiosoite  oulujarvenmelojat@gmail.com 
 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste  
 
Oulujärven Melojat ry on rekisteröity, melontaharrastusta tukeva, yleishyödyllinen yhdistys, jonka 
kotipaikka on Vaalan kunta, mutta toiminta-alueena Oulujärven ympäristökunnat, Kajaani ja Pal-
tamo. 
 
Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Tietoja kerätään jäsenre-
kisterin ylläpitämistä ja yhdistyksen palveluiden toimittamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oi-
keusperuste on lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen (yhdistyslaki). Lisäksi osoitetietoja kerä-
tään tavanomaisen yhdistystoiminnan (esim. uutiskirjeiden ja jäsentiedotteiden postitus) mahdollis-
tamiseksi. 
 
Rekisterin henkilötietoryhmät 

 
Rekisteri sisältää yhdistyksen jäsenten henkilö- ja yhteystiedot, joita ovat  
 

- yrityksen nimi (jos yritysjäsen) 
- nimi 
- osoite 
- syntymävuosi 
- sähköpostiosoite 
- puhelinnumero 
- jäsenyyden laatu (varsinainen jäsen, nuorisojäsen, yritysjäsen) 
- asema yhdistyksessä. 

 
Säännönmukaiset tietolähteet 

Jäsenrekisterin tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään. 
 



Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Jäsenrekisteristä ei luovuteta yksittäisten henkilöiden nimiä eikä yhteystietoja ulkopuolisille ilman 
ao. henkilön lupaa. Tietoja ei siirretä EEA-alueen (Euroopan talousalue) ulkopuolelle. 
 
Rekisteritiedot voidaan siirtää määritellylle henkilötietojen käsittelijälle, kuten laskutusohjelmaan, 
jonka kanssa Oulujärven Melojilla on sopimus tietojen käsittelystä. 
 
Yhdistyksen kotisivulla julkaistaan sen toimielimissä olevien henkilöiden nimi ja puhelinnumero 
sekä ao. henkilön luvalla myös sähköpostiosoite.  
 
Profilointi ja automaattinen päätöksenteko 

Rekisterin tiedoilla ei tehdä profilointia eikä automaattista päätöksentekoa. 
 
Tietojen säilytys paikka ja -aika 

Jäsentietoja säilytetään yhdistyksen sähköpostin (oulujarvenmelojat@gmail.com) yhteystiedoissa 
sekä yhdistyksen puheenjohtajan tietokoneella. 
 
Tietojen suojaus on järjestetty käyttäjätunnus-salasana -menetelmällä. Käyttäjätunnukset ovat pu-
heenjohtajalla ja jäsenasioita hoitavalla henkilöllä. 
 
Tietoja säilytetään niin kauan, kun jäsenyys on voimassa. Jäsenyyden päättyessä henkilötiedot 
poistetaan jäsenrekisteristä 12 kuukauden sisällä.  
 
Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä koskevat, rekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia rekiste-
rinpitäjää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tiedot sekä vaatia rekisterinpitäjää poistamaan 
häntä koskevat henkilötiedot tai keskeyttämään henkilötietojen käsittely, mikäli käsittelylle ei ole 
enää perustetta.  
 
Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, markkinointia ja profilointia. Lisäksi 
rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitä-
jälle, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toi-
selle rekisterinpitäjälle. Pyynnöt rekisteröityjen oikeuksien käyttämiseksi tulee toimittaa kirjallisesti 
ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. 
 
Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle siinä jäsenvaltiossa, jossa hä-
nen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkomi-
nen on tapahtunut. 
 
Oulujärven Melojat ry:n oikeus muuttaa tätä tietosuojaselostetta 
Mikäli toimintamme muuttuu niin, että se vaikuttaa henkilörekisteriin, päivitämme tätä selostetta tar-
peen mukaan. Lisäksi lainsäädännön muutokset voivat pakottaa meidät muuttamaan tai tarkenta-
maan tätä tietosuoja selostetta 
 


