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1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Vuosaari-Seura ry 

Osoite 

Gabro-talo 
Leikosaarentie 20 
00980 Helsinki 
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

arja.saaksmaki@gmail.com 
050 344 3046 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Arja Sääksmäki 
Osoite 

c/o Vuosaari-Seura ry 

Gabro-talo 

Leikosaarentie 20 

00980 Helsinki 
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

arja.saaksmaki@gmail.com 

050 344 3046 

3 
Rekisterin 
nimi 

Jäsenrekisteri      

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Jäsenyyden hoito 

Jäsenlaskujen lähetys 

Jäsenmaksujen täsmäytys 

Jäsenviestintä/jäsenkirjeiden lähetys 

Perustietoraportit (lukumäärä, sukupuolijakauma) ml. jäsenistön kehitys      

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Henkilötiedot: 

Etunimi 

Sukunimi 

Katuosoite 

Postinumero 

Postitoimipaikka 

Ensisijainen osoite (koti) 

Matkapuhelin 

Sähköpostiosoite 

Toissijainen sähköposti (tarvittaessa) 

Alue (esim. Uusimaa ym.) 

Kieli (Suomi) 

Sukupuoli (mies/nainen/muu=kannatusjäsen) 

Uutiskirjeet (sähköposti/paperi) 

Laskutustapa (sähköposti/paperi) 

Rooli (henkilöjäsen/kannatusjäsen) 

Tila (aktiivinen/eronnut/poistettu/kuollut) 

Viimeksi päivitetty 

Viimeksi päivittänyt 

Luotu 



6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Tiedot saadaan tulevalta jäseneltä itseltään 

- nettilomakkeen avulla Vuosaari.fi-sivuston kautta 

- sähköpostilla jäsenrekisterin ylläpitäjälle      
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Tietoja ei luovuteta eteenpäin 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Jäsenrekisteristä lähtevät sähköpostiviestit ja tekstiviestit välitetään yhdysvaltalaisten palvelimien 
kautta. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

      

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Tietoja säilytetään sähköisessä rekisteripalvelussa (FloMembers-jäsenrekisteri / palveluntarjoaja Flo 
Apps Oy). Järjestelmä täyttää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset. Sitä 
monitoroidaan ympäri vuorokauden. Jäsentietojen tietoturvasta on huolehdittu muun muassa 
seuraavasti: 1. Verkkoliikenne on SSL-suojattu. 2. Salasanat säilytetään järjestelmässä kryptattuina. 
3. Kriittiset operaatiot tallennetaan järjestelmälogeihin. 
 
Vuosaari-Seura ry 
1. Pääkäyttäjäoikeudet jäsenrekisterin ylläpitäjillä yht. 3 kpl (sihteeri, tiedottaja, 
taloudenhoitaja/jäsenrekisterin hoitaja) 

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Jäsenrekisterissä olevalla on henkilötietolain 26 §:n mukainen oikeus tietojensa tarkastukseen. 

Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tästä kirjallinen ja omakätisesti 
allekirjoitettu tai vastaavalla tavalla varmennettu pyyntö jäsenrekisteriasioista vastaavalle 
yhteyshenkilölle. 

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Jäsenrekisterin ylläpitäjä korjaa tiedot henkilötietolain 29 §:n mukaisesti.  

Tiedonkorjaamispyynnöt on osoitettava jäsenrekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle kirjallisesti. 

12 
Muut henkilö- 
tietojen käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 
 

Jäsenrekisterissä olevalla on oikeus henkilötietolain 30 §:n mukaiseen kieltoon 

henkilötietojensa käyttämisestä. 

Jäsenrekisterissä oleva ymmärtää, että henkilötietojen rekisteröinnin rajoittaminen osittain tai 
kokonaan voi estää jäsenyyden. 

 


