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 Tietosuoja-asetus (2016/679) 
  Voimassa 25.5.2018 alkaen 
 
 

1 
Yleistä 
 

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat säätäneet 2016 keväällä yleisen tie-
tosuoja-asetuksen (GDPR) 2016/679 (EU). Tämä asetus kumoaa Euroopan 
unionin (EU:n) henkilötietodirektiivin 95/46/EY, joka on täytäntöön pantu 
Suomessa henkilötietolailla (523/1999). Yleistä tietosuoja-asetusta on sovel-
lettu suoraan EU:n jäsenvaltioissa 25.5.2018 alkaen. Uusi tietosuojalaki tulee 
voimaan 1.1.2019, joka täydentää EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. 
 

2 
Rekisterin 
pitäjä 
 

Nimi 
Puumiesten Rouvat ry 
Osoite 
c/o Leena Peltonen, Koulutie 10, 28800 Pori 
Muut yhteystiedot: 
puheenjohtaja Helena Nummela, puh. 044 3492914  
e-mail: helena.nummela@heinola.fi, 
 

3 
Rekisterin ylläpi-
toa vastaavat 
yhteyshenkilöt 

Nimi 
Sihteeri/rahastonhoitaja Leena Peltonen 
Osoite 
Leena Peltonen, Koulutie 10, 28800 Pori 
Muut yhteystiedot 
puh. 050 338 3140, e-mail: leena.peltonen10@gmail.com  
 
Puumiesten Rouvat ry:n henkilötietojen ylläpitoon liittyvät oikeudet annetaan 
myös Puumiesten Liitto ry:n toimistonhoitaja Raili Korvelle, osoite: Keskustie 
20 D, 40100 Jyväskylä, puhelin 014 215 636, e-mail: raili.korpi@puumies.fi 
 

4 
Rekisterin nimi 
 

 
Jäsenrekisteri 

5 
Oikeusperuste ja 
henkilötietojen 
käsittelyn tarkoi-
tus 

Jäsenrekisterin tarkoituksena on kerätä Puumiesten Rouvat ry:n jäsenistä 
yhdistyslain vaatimat henkilötiedot (yhdistyslaki 11) ja muut yhdistyksen toi-
mintaa varten tarvittavat tiedot. Tietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, 
tiedottamista ja jäsenistön keskinäistä yhteydenpitoa varten.  

6 
Rekisterin  
tietosisältö 
 
 
 
 
 
 
 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen 
käsittelylle on henkilön suostumus. Jäsenrekisterin tarkoituksena on kerätä 
Puumiesten Rouvat ry:n jäsenistä yhdistyslain vaatimat seuraavat  tiedot: 
 

- nimi - alueyhdistys 

- osoite - puolison nimi 

- syntymäaika - päiväys 

- puhelin - allekirjoitus 

- sähköpostiosoite - mahdolliset lisätiedot 
 

7 
Säännönmukaiset 
tietolähteet 

Jäsenrekisterissä olevat tiedot ovat peräisin jäsenen itse täyttämästä jäsen-
tietolomakkeesta, jolla yhdistyksen jäseneksi liitytään.  
Yhdistyksen lisäämä tieto on jäsennumero 
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8 
Tietojen säännönmu-
kaiset luovutukset 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puumiesten Rouvat ry voi luovuttaa viranomaisille rekisterin tietoja lain tai 
muiden määräysten niin vaatiessa. Jäsenen antamalla erillisellä suostu-
muksella nimi- ja osoitetietoja voidaan käyttää kolmansien osapuolien 
tiedotus ja markkinointitarpeisiin. 
 
Yhdistyksen jäsenluettelo on julkinen. Jäsenen nimi ja kotipaikka voidaan 
julkaista yhdistyksen nettisivulla. Muut rekisteriin tallennetut henkilötiedot 
eivät ole julkisia. 
 
Jäsenluettelon tietoja ei luovuteta muille kuin jäsenille, joille rekisteristä 
luovutetaan vain supistettu muoto eli nimi- ja kotipaikkatiedot. 
 
Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
 

9 
Rekisterin suojauksen 
periaatteet 
 

Manuaalinen aineisto koostuu jäsenistä, jotka ovat täyttäneet jäsentieto-
lomakkeen. Aineisto säilytetään asianmukaisesti ulkopuolisilta suojattuna. 
Lisäksi jäsenrekisteri on sähköisessä muodossa. Sen käyttöön tarvitaan 
käyttäjätunnukset, jotka annetaan vain rekisteriä ylläpitäville vastuuhenki-
löille. Pääsy manuaalisen ja sähköisen rekisterin tietoihin on vain yhdis-
tyksen puheenjohtajalla, sihteerillä, rahastonhoitajalla ja johtokunnalla. 
  

10 
Rekisteröidyn 
informointi (läpinäky-
vyys)  

Tietosuojaseloste on saatavilla 

 yhdistyksen kotisivulla http://puumies.fi/rouvat  

 pyydettäessä yhteyshenkilöiltä joko postitettuna tai sähköpostitse 
 

11 
Rekisteröidyn oikeudet  
 

Jokaisella rekisteröidyllä on tietojensa käsittelyä koskeva: 

 Tarkastusoikeus. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään kos-
kevat henkilötiedot. Hän voi pyytää korjaamaan tai täydentämään il-
menevät virheet tai puutteelliset tiedot oikeiksi. 

 Vastustamisoikeus. Mikäli rekisteröity havaitsee henkilötietojensa 
lainvastaista käsittelyä ilman asianmukaista oikeutta, on hänellä oi-
keus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. 

 Poisto-oikeus. Rekisteröity voi pyytää poistamaan rekisteriin tallen-
nettuja tietoja. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa tietojensa 
käsittelyä. 

 Valitusoikeus. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaval-
tuutetulle, jos rekisteröity kokee, että hänen henkilötietojensa käsitte-
lyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojakäytäntöä. 

 

12 
Yhteydenotot 
 

Tarkastuspyynnöt tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterin yllä-
pitoa vastaaville henkilöille. Tarvittaessa pyynnön esittäjän on todistettava 
henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa jäsenelle EU:n tietosuoja-
asetuksen määrittelemän ajan puitteissa (n. kuukauden kuluessa). 
 

13 
Muutokset tähän tie-
tosuojaselosteeseen 

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esim. henkilötietojen 
tai lainsäädännön muuttuessa. Viimeisin päivitys on tehty 24.1.2019. 

 

EU yleinen tietosuoja-asetus: http://www.privacy-regulation.eu/fi/index.htm 


