
TIETOSUOJASELOSTE 

 
Lapin Metsänhoitajat ry:n jäsenrekisteri 

 
Tämä Tietosuojaseloste (jäljempänä ”Seloste”) kertoo, kuinka  
Lapin Metsänhoitajat ry jäsenrekisterissään kerää, käsittelee ja luovuttaa 
henkilötietoja jäsensuhteen hoitamisen ja jäsenpalvelujen tarjoamisen yhteydessä. 
Noudatamme rekisterin käytössä  
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta 2016/679 sekä henkilötietolain 
523/1999 10 §. 
 
Rekisterinpitäjä 
Lapin Metsänhoitajat ry 
Osoite 
 
Tietosuojavastaava 
Yhdistyksen sihteeri 
  
Rekisterin nimi 
Lapin Metsänhoitajat ry:n jäsenrekisteri 
 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste 
 
Henkilötiedot kerätään ja käsitellään jäsenyyden perustamiseksi, jäsenmaksun 
kantamiseksi ja yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi.  
Henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyksen ja jäsenen  
jäsensuhteeseen. 
Henkilötietoja käsitellään ensisijaisesti jäsensuhteen hoitamisen, edunvalvonnan ja 
jäsenpalvelujen toteuttamisen vuoksi. Lisäksi 
jäsenille viestitään ajankohtaisista asioista, jäsenpalveluista ja -eduista. 
Henkilötietojen käsittely perustuu yhdistysten lainsäädännölliseen velvoitteeseen 
ylläpitää rekisteriä jäsenistään ja oikeutettuun etuun tarjota tietoa ja markkinoida 
palveluita.  
 
Rekisterin tietosisältö 
Jäsenrekisterissä on  
•Perustiedot: nimi, jäsennumero, jäsenlaji, jäsenyyden status, osoite, sukupuoli, 
henkilötunnus, äidinkieli, sähköpostiosoite, puhelinnumero, työnantaja, työnantajan 
postiosoite ja työpuhelin. 
•Järjestötoiminta: luottamustoimi, alayhdistysjäsenyys, alkamispäivä ja 
ansiomerkki/stipendi. 
•Koulutustiedot: tutkinto, pääaine, oppilaitos, valmistumispäivä. 
•Jäsenyys: yhdistys, jäsenyyden alkamispäivä, jäsenyyden loppumispäivä ja 
aktiivisuus. 
 
 
 
 



 
Henkilötietojen kerääminen ja säännönmukaiset tietolähteet 
Henkilötietoja voidaan kerätä eri tavoin. Jäsenrekisteriin tallennetaan jäsenen 
itsensä ilmoittamat tiedot. Tietoja saadaan myös väestörekisteristä. Henkilötietoja 
voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös osoite- tai muuta vastaavaa palvelua 
tarjoavan rekisteripitäjän rekistereistä. 
 
Säännönmukaiset tietojen luovutukset 
Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille: 
•Lain sallimassa ja vaatimassa laajuudessa, kuten jäsenmaksutietojen toimittaminen 
veroviranomaiselle vuosittain verotusta varten; 
•Kun luovuttaminen on välttämätöntä oikeuksien toteuttamiseksi, turvallisuuden 
suojelemiseksi, väärinkäytösten tutkimiseksi tai viranomaisen pyyntöön 
vastaamiseksi. 
 
Tietojen luovutus EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle 
Lapin Metsänhoitajat ry ei luovuta jäsentensä tietoja EU:n tai ETA-alueen 
ulkopuolelle.  
 
 
 
Henkilötietojen säilyttäminen 
 
a. Tietojärjestelmään tallennetut tiedot 
Jäsenten tietoja säilytetään sihteerin tietokoneella Excelissä (henkilökohtaisen 
tunnuksen ja salasanan takana). Jäsenten, jotka ovat myös Loimu ry:n jäseniä, 
henkilötiedot on tallennettu ja suojattu myös Loimu ry:n jäsenrekisterijärjestelmään, 
johon on pääsy vain järjestelmään käyttäjiksi rekisteröidyillä yhdistyksen 
luottamushenkilöllä. Järjestelmää käyttävillä on käytössään henkilökohtaiset 
tunnukset ja salasanat.  
 
b. Henkilötietojen suojaaminen 
Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Yhdistyksen ulkopuolelle 
lähetettävät henkilötiedot salataan. Rekisteriä käyttävät suorittavat koulutuksen 
henkilötietojen käsittelystä. 
 
c. Tietojen säilyttäminen 
Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan, kuin se on tarpeellista käyttötarkoituksen 
toteuttamiseksi.  
Muu kuin pysyvästi säilytettävä osa jäsenrekisteriin liittyvästä  
aineistosta hävitetään Loimu ry:n arkisto-ohjesäännön mukaisen säilytysajan 
jälkeen, viiden vuoden kuluttua jäsenyyden päättymisestä. 
 
Rekisteröidyn oikeudet 
Henkilötietolain 26 §:n mukaan jäsenellä on oikeus tarkastaa itseään koskevat 
rekisteritiedot ja saada niistä pyydettäessä kopiot. 
Jäsen voi pyytää henkilötietojen oikaisemista, päivittämistä tai  
poistamista. Osaa henkilötiedoista ei kuitenkaan voida poistaa Lapin Metsänhoitajat 
ry:n jäsenrekisterin välttämättömien käyttötarkoituksien toteuttamiseksi tai 
lainsäädännön vaatimien säilytysvelvollisuuksien vuoksi. 



 
Jäsenellä on oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojen käsittelyä sovellettavan lain 
edellyttämässä laajuudessa. 
 
Jäsenen suostumuksella käsiteltyjen henkilötietojen osalta on milloin tahansa 
mahdollista peruuttaa annettu suostumus. Tietoja ei sen jälkeen käsitellä, mikäli 
käsittelyyn ei ole olemassa muuta oikeusperustetta.  
 
Jäsenellä on oikeus ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuun henkilötietojen käsittelyyn 
liittyvissä asioissa. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löytyvät verkkosivulta  
http://www.tietosuoja.fi/fi/ 
 
Tiedon korjaaminen ja yhteydenotot 
Rekisterinpitäjä korjaa tai poistaa ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai 
rekisteröidyn vaatimuksesta rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta 
virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon. 
Voit käyttää oikeuttasi lähettämällä pyynnön Lapin Metsänhoitajat ry:n sihteerille. 
 
Tietosuojaselosteen muuttaminen 
Lapin Metsänhoitajat ry pidättää oikeuden muuttaa tätä Tietosuojaselostetta. 
Viimeisin versio on aina saatavilla Lapin Metsänhoitajat ry:n sihteeriltä. 
 
Tietosuojavastaava 
Tietosuojavastaavana toimii yhdistyksen sihteeri. 


