
 

 

Kanta-Helsingin Omakotiyhdistyksen rekisteriseloste 

Laadittu henkilötietolain (523/1999) 10§ pohjalta. Laatimispäivämäärä 22.5.2018. 

 

1. Rekisterinpitäjä 

Kanta-Helsingin Omakotiyhdistys ry 

Y-tunnus: 1525340-6 

Osoite: Marjatantie 18, 00610 Helsinki 

 

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö 

Jukka Salomaa, jukka.vt.salomaa@gmail.com 

 

3. Rekisterin nimi 

Kanta-Helsingin Omakotiyhdistyksen jäsenrekisteri 

 

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus 

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yhdistyslain mukainen velvoite pitää yllä jäsenluetteloa. 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on jäsenviestintä sekä yhdistystoimintaan liittyvä viestintä ja 

tiedottaminen. 

 

5. Käsiteltävät henkilötiedot 

Rekisterinpitäjä tallentaa ja käsittelee jäsenrekisterin yhteydessä seuraavia jäsenen henkilötietoja: 

rekisteröidyn nimi, postiosoite, sähköpostiosoite ja jäsenmaksutiedot (maksettu/ei maksettu). 

 

6. Tietolähteet 

Yhdistys saa rekisterin tiedot rekisteröidyiltä itseltään.  

 

7. Tietojen luovutukset ja siirrot  

Rekisterin tiedot tallennetaan sähköiseen jäsenrekisteriin, joka on suojattu salasanalla. Emme luovuta 

rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. Emme luovuta henkilötietoja EU/ETA alueen ulkopuolelle. 

 



 

8. Tietojen suojaus ja säilytysajat 

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän (jäsenrekisteri) käyttöön on oikeutettu vain jäsenrekisterin ylläpitäjä. 

Muilla kuin Kanta-Helsingin Omakotiyhdistys ry:n valtuuttamilla tahoilla ei ole pääsyä rekisteriin. 

Rekisterin sisältävät järjestelmät on suojattu palomuurilla tai muilla asiaankuuluvilla tekniikoilla. 

Säilytämme rekisteritietoja vähintään jäsenyyden keston ajan ottaen huomioon lainsäädännön ja 

viranomaisten vaatimukset. 

Rekisterinpitäjä arvioi säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. 

Rekisterinpitäjä varmistaa, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden 

yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Rekisterinpitäjä oikaisee tai hävittää 

tällaiset tiedot viipymättä. 

 

9. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen 

tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa 

suostumuksensa tai muuttaa sitä. 

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn 

rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. 

 

10. Yhteydenotot 

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti 

kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle. 

 

11. Tietosuojaselosteen muutokset 

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset 

ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla 

sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte 

mahdolliset muutoksemme selosteessa. 


