
     REKISTERISELOSTE 
    Henkilötietolaki (523/1999) 10 §  
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

Laatimispäivä  
4.7.2015 

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Keuruun Murtomäen sukuyhdistys ry 

Osoite 

c/o Simo Murtomäki Kevätkatu 20 B 15240 Lahti 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

keuruunmurtomaki@gmail.com  puh. 045 1487890 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Simo Murtomäki 
Osoite 

Kevätkatu 20 B 15240 Lahti 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

simo.murtomaki@gmail.com   puh. +358451487890 

3 
Rekisterin 
nimi 

Keuruun Murtomäen sukuyhdistys ry Jäsenrekisteri 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Rekisterin tarkoituksena on pitää kirjaa Keuruun Murtomäen sukuyhdistyksen  jäsenmaksun 
maksaneista henkilöistä. 

1. Keskitetyn jäsenmaksuperinnän toteuttamiseksi. 

2. Jäsentiedotteiden lähetyksen toteuttamiseksi. Keuruun Murtomäen sukuyhdistys lähettää 
säännöllisesti henkilöjäsenille tiedotteita ja sukulehtiä postitse tai sähköpostitse.  

Henkilöiden yhteystiedot kootaan rekisteriin  postitusta varten. 

  

Rekisteröidyillä on jäsenyyssuhteeseen verrattavan muun suhteen vuoksi asiallinen yhteys 
rekisterinpitäjän toimintaan (8 § 1. mom. 5. kohta).  

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Rekisteriin kirjataan kustakin jäsenmaksun maksaneesta seuraavat henkilötiedot:  

● Sukunimi ja etunimi 

● Katuosoite, postinumero ja -toimipaikka   

● Sähköpostiosoite  

● Rekisteriin kirjataan henkilön jäsenmaksusuorituksia koskevat tiedot:  

● Vuodet, jolloin henkilö on maksanut jäsenmaksun  

● Eronnut tai erotettu henkilö poistetaan rekisteristä välittömästi, mikäli henkilö niin pyytää, tai 
viimeistään kun jäsenyysasioiden hoito ei enää edellytä tietojen säilyttämistä, minkä katsotaan 
täyttyvän kahden vuoden kuluessa erosta. Kun henkilö poistetaan rekisteristä, hänen osaltaan 
poistetaan nimi ja yhteystiedot.  

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Rekisteriin merkittävät tiedot kerätään henkilön omasta ilmoituksesta, jäsenmaksusuoritusten osalta 
pankin toimittamista tiedoista.  
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Rekisterin tietoja luovutetaan vain kyseiselle jäsenrekisteriin merkitylle henkilölle ja rekisterinpitäjän 
tarkoituksiin. 

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 
 

Rekisterin tietoja luovutetaan vain kyseiselle jäsenrekisteriin merkitylle henkilölle ja rekisterinpitäjän 
tarkoituksiin. 

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Rekisteri toteutetaan manuaalisena excel-tietokanta tulosteena. Rekisteri sijaitsee rekisterinpitäjän 
hallinnassa olevassa, asianmukaisesti suojatussa rekisterinpitäjän osoitteessa.  
Rekisterin muokkaaminen ja pääsy rekisterin tietoihin estetään teknisesti muilta kuin sellaisilta 
henkilöiltä, joilla on tähän oikeus. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Rekisteri toteutetaan manuaalisena tietojenkäsittelynä excel-tietokanta tiedostoon. Rekisteri sijaitsee 
rekisterinpitäjän hallinnassa olevalla, asianmukaisesti suojatulla palvelimella. Rekisterin 
muokkaaminen ja pääsy rekisterin tietoihin estetään teknisesti muilta kuin sellaisilta henkilöiltä, joilla 
on tähän oikeus. 

 


