
  

  

Tietosuojalain (1050 /2018) mukainen  TIETOSUOJASELOSTE  

Laatimispäivä 28.01.2023  

1. Rekisterinpitäjä  

Club Finlandia de Tenerife – Tenerifen Suomi-kerho  (CIF G38247680)       

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:  

Toimistonhoitaja   

Club  Finlandia de Tenerife – Tenerifen Suomi-kerho  

Calle Sebastian Padron Agosta 6, 38400 Puerto de la Cruz, Santa Cruz de 
Tenerife, Espana.   

Sähköposti toimisto.tenerifensuomikerho@gmail.com  

Puh. +34 922 38 30 50  

WhatsApp  +34 648 54 00 60   

2. Rekisterin nimi  

Club Finlandia de Tenerife – Tenerifen Suomi-kerhon (jäljempänä Tenerifen 

Suomi-kerho) jäsenrekisteri   

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus  

Tenerifen Suomi-kerho kerää jäsenistään tietoa lähettääkseen heille tiedotteita 

ajankohtaisista asioista, kokouskutsuja ja periäkseen jäsenmaksuja.   

4. Rekisterin tietosisältö  

Rekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot: Nimi, sähköposti, puhelinnumero, osoite, 

syntymäaika. Rekisteri sisältää henkilöistä lisäksi seuraavat tunnistetiedot: 

Henkilötiedon päivitysajankohdat, mahdolliset sopimukset.   



5. Säännönmukaiset tietolähteet  

Rekisteri sisältää henkilön itse itsestään ilmoittamia tietoja esimerkiksi sähköpostitse 

tai muuten.  

6.  Henkilötietojen säilyttämisaika  

Tenerifen Suomi-kerhossa henkilötietoja säilytetään vain sen ajan, joka on tarpeen 
henkilötietojen tyypin ja niiden käsittelytarkoituksen mukaan. Säilytysajat vaihtelevat 
henkilötietojen tyypin tai tarkoituksen mukaisesti. Tenerifen Suomi-kerho arvioi 
säännöllisesti uudelleen hallussaan olevat henkilötiedot. Kun henkilötietoja ei enää 
tarvita, Tenerifen Suomi-kerho  poistaa ne tai tekee niistä tunnistamattomia 
mahdollisimman pian.  

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset  

Tietoja ei luovuteta ulkopuoliselle ilman viranomaisen määräystä.  

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle  

Tiedot sijaitsevat Espanjassa Tenerifen Suomi-kerhon käyttämän  Yhdistysavain -

järjestelmän tietovarastoissa.    

9. Rekisterin suojauksen periaatteet  

Sähköinen jäsenrekisteri on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä. 

Käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta sekä kirjautumista 

tietojärjestelmään. Käyttäjiltä edellytetään lainsäädännön ja voimassa olevien 

ohjeiden mukaisten salassapitosäännösten noudattamista. Manuaalisesti 

käsiteltäviä henkilötietoja sisältävä paperiaineisto säilytetään lukitussa ja valvotussa 

tilassa.    

10. Tarkastusoikeus  

Jokaisella on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu 

tai selvittää, onko hän rekisterissä.  

Henkilön on esitettävä tarkastusoikeutta koskeva pyyntö Tenerifen Suomi-kerholle 

kirjallisena ilmoittamalla sekä nimensä että sähköpostiosoitteensa. Asianomaisen 

tulee tehdä tarkastuspyyntö joko sähköpostitse tai omakätisesti allekirjoitetulla 



kirjeellä. Tenerifen Suomi-kerho ei vastaanota tietojen tarkistuspyyntöjä puhelimitse, 

vaan edellyttää aina kirjallista tietojen tarkastuspyyntöä.  

Tarvittavat ja tilanteenmukaiset toimenpiteet henkilön tunnistamiseksi tehdään 

ennen selvitystä tai/ja tietojen luovuttamista rekisteröidyille.  

  


