
                                                                                                

 

 

Suomen nuoret lesket ry:n tietosuojaseloste 

Päivitetty 16.04.2019 

 

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 

 

3. Rekisterin nimi 

 

Suomen nuoret lesket ry:n jäsenrekisteri. 

mailto:toimisto@nuoretlesket.fi


                                                                                                

 

 

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.  

 

5. Rekisterin tietosisältö 

 

Rekisteröityjen ryhmä on Suomen nuoret lesket ry:n jäseneksi hyväksytyt henkilöt. 
Jäseneksi hyväksytyistä merkitään jäsenrekisteriin 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), ikä, leskeytymisvuosi, 
mahdollisten lasten iät sekä tiedot maksetuista jäsenmaksuista tai muista 
laskusuorituksista. Näiden tietojen avulla voidaan kohdentaa yhdistyksen jäsenille 
antamaa tukea ja tiedotusta sekä hoitaa jäsenasioita mm. jäsenpostitusta. 

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

 

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet ovat jäseneksi liittymisen yhteydessä henkilön 
yhdistykselle itsestään antamat tiedot ja jäsenmaksun maksamisen yhteydessä 
rekisteröityvät tilitapahtumat.   

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

 

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

 

 

 

 

 



                                                                                                

 

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 

 

Sähköistä jäsenrekisteriä pidetään Tietotoimisto.fi nimisessä jäsenrekisteriohjelmassa. 
Jäsenmaksuja koskevia tilitapahtumia käsittelee myös KYT tilitoimiston kirjanpitäjä, joka 
hoitaa yhdistyksen kirjanpidon. 

Sähköisen jäsenrekisteriohjelman käyttäminen edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. 
Järjestelmään on pääsy ainoastaan Suomen nuoret lesket ry:n henkilökunnalla. Tunnuksia 
ei luovuteta muille. Järjestelmä on suojattu asianmukaisesti palveluntarjoajan 
suojakeinoilla. Myös yhdistyksen koneiden tietoturva on ajan tasalla. Järjestelmän tiedoista 
on asianmukaiset varmuuskopiot palveluntarjoajan kautta. Järjestelmän käyttäjiä sitoo 
vaitiolovelvollisuus. Jäsenen erotessa hänen tietonsa poistetaan jäsenrekisteristä sen 
jälkeen, kun jäsenasioiden hoito ei enää edellytä tietojen säilyttämistä. 

Jäsenlomakkeet säilytetään myös manuaalisessa muodossa. Niiden säilytys tapahtuu 
tarkoitukseen varatussa lukitussa tilassa. Tilaan on pääsy ainoastaan Suomen nuoret 
lesket ry:n henkilökunnalla. Jäsenen erotessa myös manuaalinen jäsenlomake hävitetään. 

 

9. Tarkastusoikeus ja tietojen säilyttäminen  

 

Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus tutustua omiin jäsentietoihinsa ja saada tarkastaa 
itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti 
allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterin pitäjällä on 
vastuu tarkastaa pyynnön esittäjän henkilöllisyys. Tarkastuspyyntö osoitetaan Suomen 
nuoret lesket ry:n toimistolle ja lähetetään kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen. Tiedot 
lähetetään asianosaiselle vain allekirjoitetun pyynnön saatuamme kuukauden 
määräajassa. Yhdistyksen säännöissä todetaan, että yhdistyksen hallituksella on oikeus 
päättää jäsenyys, mikäli jäsenmaksu on maksamatta.  

 

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista  

 

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan jäsentietonsa virheellisen tiedon 
korjaamista, tietojen lisäämistä tai poistamista. Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti 
ja riittävän yksilöidysti. Korjaamispyyntö osoitetaan Suomen nuoret lesket ry:n toimistolle 
ja lähetetään kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.  

 

 

 



                                                                                                

 

 

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet  

 

Tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus vastustaa 
rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan tai siihen 
liittyviin tarkoituksiin, tieteellisiin tai historiallisiin tutkimustarkoituksiin ja tilastollisiin 
tarkoituksiin.  

Suomen nuoret lesket ry ei käsittele henkilötietoja edellä kuvattuihin tarkoituksiin.  

 

12. Tietosuojaseloste  

 

Tietosuojaseloste on nähtävissä Suomen nuoret lesket ry:n kotisivuilla.  

 

13. Tietosuojaloukkausten käsittely  

 

Tietoturvaloukkausilmoituksessa yhdistys sitoutuu seuraaviin toimenpiteisiin: 1) Tehdään 
viipymättä ilmoitus tietoturvaloukkauksesta valvontaviranomaisille, jossa annetaan kuvaus 
mahdollisuuksien mukaan loukkauksen kohteena olevien rekisteröityjen ryhmästä ja 
arvioidut lukumäärät sekä henkilötietotyyppien ryhmät ja arvioidut lukumäärät. 2) 
Yhdistyksen vastuuhenkilönä toimii toiminnanjohtaja, joka toimittaa tiedot 
valvontaviranomaisille ja toimii tiedonvälittäjänä loukkauksen kohteena oleville. 3) 
Henkilötietojen tietoturvaloukkauksen todennäköiset seuraukset arvioidaan ja tehdään 
toimenpiteet, joita rekisterin käsittelijä ehdottaa tai joita se on toteuttanut henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksen johdosta ja tarvittaessa myös toimenpiteet mahdollisten 
haittavaikutusten lieventämiseksi 

 

 


