
                                                                                                

 

Suomen nuoret lesket ry:n rekisteriseloste 

Päivitetty 18.12.2017 

 

Rekisteriseloste 

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § 

 

1. Rekisteripitäjä 

 

Suomen nuoret lesket ry 

 

Osoite:  Matarankatu 6 

  40100 Jyväskylä 

Sähköposti:  toimisto@nuoretlesket.fi 

Puhelin:  044 300 6477 

Internetsivut: www.nuoretlesket.fi 

Y-tunnus:  2324734-8 

 

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

 

Suomen nuoret lesket ry:n toiminnanjohtaja 

Sirpa Mynttinen 

 

Matarankatu 6 

40100 Jyväskylä 

toimisto@nuoretlesket.fi 

044 300 6477 
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3. Henkilörekisterin nimi 

 

Suomen nuoret lesket ry:n jäsenrekisteri 

 

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhdistyslain määräämä velvoite ylläpitää 
jäsenrekisteriä (yhdistyslaki 11 §) sekä jäsenmaksutietojen ja yhteystietojen ylläpito 
yhdistyksen toimintaa varten. Jäsenrekisteriä käytetään yhdistyksen ja jäsenten väliseen 
yhteydenpitoon, tilastojen tekemiseen, tapahtumista ja tukimuodoista tiedottamiseen sekä 
jäsenmaksujen ja muiden maksujen laskutukseen. Jäsenrekisteriä pidetään tietotoimisto.fi 
nimisessä jäsenrekisteriohjelmassa.  

 

 

5. Rekisteröitävät tiedot 

 

Rekisteröityjen ryhmä on Suomen nuoret lesket ry:n jäseneksi hyväksytyt henkilöt. 
Rekisteröidyistä merkitään rekisteriin yhdistyslain vaatimat tiedot ja muita yhteydenpitoon 
ja yhdistyksen toimintaan tarvittavia tietoja; yhteystiedot (nimi, sukunimi, postiosoite, 
postinumero ja -toimipaikka, sähköpostiosoite ja puhelinnumero), jäsenyyden muoto 
(varsinainen jäsen, kannatusjäsen vai yritysjäsen), leskeytymisvuosi, syntymävuosi, 
mahdollisten lasten iät sekä tiedot maksetuista jäsenmaksuista tai muista 
laskusuorituksista. Näiden tietojen avulla voidaan kehittää ja kohdentaa yhdistyksen 
jäsenille antamaa tukea ja tiedotusta sekä hoitaa jäsenasioita ja jäsenpostitusta. Jäsenellä 
on halutessaan oikeus nähdä rekisteriin kirjatut jäsentietonsa ja saada virheelliset tiedot 
korjatuksi. Erotessaan yhdistyksen jäsenyydestä, rekisteröidyllä on oikeus saada tietonsa 
poistetuksi rekisteristä.  

 

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

 

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet ovat jäsenten yhdistykselle itsestään antamat 
tiedot ja jäsenmaksujen maksamisen yhteydessä rekisteröityvät tilitapahtumat. 

 

 



                                                                                                

 

 

 

7. Henkilötietojen luovuttaminen 

 

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman henkilön erillistä suostumusta. 
Rekisterin tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

 

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 

 

A. Manuaalinen aineisto: 

Rekisterissä olevat tiedot säilytetään luottamuksellisina. Manuaalisen aineiston 
(jäsenlomakkeet) säilytys tapahtuu tarkoitukseen varatussa lukitussa tilassa. Tilaan on 
pääsy ainoastaan Suomen nuoret lesket ry:n henkilökunnalla. Jäsenen erotessa 
jäsenlomake hävitetään sen jälkeen, kun jäsenasioiden hoito ei enää edellytä tietojen 
säilyttämistä. 

 

B. Sähköiset käsiteltävät tiedot 

Rekisteri on tallennettu tietotoimisto.fi jäsenrekisteriohjelmaan, jonka palvelintila sijaitsee 
Suomessa. Palvelintila on suunniteltu kriittistä toimintavarmuutta edellyttävien 
palvelinjärjestelmien sijoitustilaksi. Palvelintila täyttää Viestintäviraston vaatimukset A-
luokan laitetiloille (Viestintävirasto 48 A/2003, "Tärkeät tilat") Järjestelmä on suojattu 
asianmukaisesti palveluntarjoajan suojakeinoilla. Järjestelmän tiedoista on asianmukaiset 
varmuuskopiot palveluntarjoajan kautta. 

Ohjelman käyttäminen edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa ja järjestelmään on pääsy 
ainoastaan Suomen nuoret lesket ry:n henkilökunnalla. Tunnuksia ei luovuteta muille. 
Jäsenrekisterin käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Myös yhdistyksen koneiden tietoturva on 
ajan tasalla. Jäsenen erotessa hänen tietonsa poistetaan jäsenrekisteristä viivytyksettä. 

 


