
   
 
 
TIETOSUOJASELOSTE  
 
 
Pvm: 15.5.2018 
Viite:  Eu:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) 
 
 
 

Rekisterin nimi Kotisivujen jäsenrekisteri 
 

 
 

Marttayhdistys  

Nimi Vuosaaren Marttayhdistys ry 
 

Osoite Tyynylaavankuja 2 B 55 00980 Helsinki 
 

Rekisteriasioiden  
yhteyshenkilö 

 

Nimi Anna Tietäväinen 
   

Osoite Heteniityntie 11 D 42  00960 Helsinki 
 

Sähköposti Annukka.tietavainen@kotiportti.fi 
 

Puhelin 050 523 1099   
 

 
  
 

Rekisterissä  
käsiteltävien henkilö-
tietojen käyttötarkoitus 
 

Oman yhdistyksen sisäistä viestintää varten. 
Näistä tiedoista on muodostettu myös yhdistyksen sähköpostiosoit-
teiden lista (vaatii jäsenen antaman suostumuksen). 
 

Rekisterin tietosisältö, 
rekisteröityjen ryhmät 
ja henkilötietoryhmät 
 

 

– nimi, osoite, postinumero ja -toimipaikka 

– syntymävuosi 

– sähköpostiosoite 

– salasana (ei näy yhdistyksen päivittäjille) 

– matkapuhelinnumero 

– puhelinnumero 

– yhdistykseen liittymisvuosi 

– luottamustoimet 

 
 

Tietojen säilytysaika 
ja/tai säilytysajan mää-
räytymisperusteet 
 

Jäsenen tietoja säilytetään jäsenyyden keston ajan sekä 10 vuotta 
jäsenyyden päättymisen jälkeen. (Marttaliitossa). 
 

mailto:Annukka.tietavainen@kotiportti.fi


   
 

Säännönmukaiset tie-
tolähteet (mistä tiedot 
saadaan) 
 

Marttaliiton jäsenrekisteri 
 

Tietojen säännönmu-
kaiset luovutukset 
 

Yhdistys ei luovuta tietoja ulkopuolisille. 
 

Tietojen siirto UEU:n 
tai ETA-alueen ulko-
puolelle 

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle. 
 

Rekisterin suojauksen 
periaatteet 
 

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on 
estetty lukitusten sekä muiden turvatoimien avulla. Rekisteritietoja 
pääsevät käsittelemään ainoastaan rekisterinpitäjän nimeämät hen-
kilöt. Käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. 
Sähköpostiosoitteiden listaa voivat käyttää henkilöt, joilla on oikeus 
käyttää yhdistyksen sähköpostiosoitetta.. 
 

Tarkastusoikeus ja tie-
tojen oikaiseminen 

 
 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekis-
teriin on tallennettu. Rekisteröity voi päivittää ja muuttaa omia tieto-
jaan ja vaatia, että virheelliset tiedot oikaistaan. 
Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjal-
linen ja allekirjoitettu asiaa koskeva pyyntö edellä mainitulle rekisteri-
asioiden yhteyshenkilölle. 

Oikeus kieltää tietojen 
käyttö ja oikeus peruut-
taa suostumus 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö ja 
vaatia tiedot poistettavaksi. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely pe-
rustuu henkilön antamaan suostumukseen. 
Tietojen käyttökieltoa koskevan vaatimuksen / aiemmin annetun 
suostumuksen peruuttamisen voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja al-
lekirjoitettu asiaa koskeva ilmoitus edellä mainitulle rekisteriasioiden 
yhteyshenkilölle. 

Valitusoikeus 
 

Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos rekiste-
röity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä riko-
taan Eu:n tietosuoja-asetusta. 

 


