
TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

Laatimispäivä

23.5.2018

1a
Rekisterin-
pitäjä

Nimi

Tampereen Napapiiri ry (”Yhdistys”), 2209228-4

Osoite

Kaalamonaukio 2, 33540 Tampere

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

tampereennapapiiri at gmail.com

2
Yhteyshenki-
lö rekisteriä
koskevissa
asioissa

Nimi

Puheenjohtaja, Marja-Krista Toikkanen
Osoite

Kaalamonaukio 2, 33540 Tampere

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

tampereennapapiiri at gmail.com, 046-5265194 

3
Rekisterin 
nimi

Tampereen napapiiri ry:n hallinto

4
Henkilötieto-
jen käsittelyn
tarkoitus

Yhdistyksen hallinnon, talouden ja käytännön toiminnan hoitaminen.

5
Rekisterin
tietosisältö

Rekisterissä voi olla henkilötietoja seuraavissa yhteyksissä:
- internet-sivu: hallituksen jäsenten nimet ja roolit
- pöytäkirjat: osallistujien nimet ja roolit, kokouksessa käsiteltyjen asioiden kannalta oleellisten 
henkilöiden nimiä
- tapahtumien ilmoittautumislistat: tapahtumien kannalta olennaiset tiedot
- valokuvat: Yhdistyksen tapahtumisssa otettuja kuvia, joissa henkilöt ovat tunnistettavissa
- jäsenrekisteri: katso erillinen tietosuojaseloste
- ryhmänvetäjien yhteystiedot (nimi, ryhmä, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
- lainaamojen varauslistat: nimi, puh.numero, sähköpostiosoite

Taloushallinnossa voi olla seuraavia henkilötietoja:
- tapahtumien laskutustiedot: osallistujan nimi, sähköpostiosoite
- tositteet: yksityishenkilön nimi, tilinumero
- tilavarausten laskutustiedot: varaajan nimi, osoite, puh.numero, sähköpostiosoite.

6
Säännönmu-
kaiset tieto-
lähteet

Henkilöiden itse ilmoittamat tiedot. 
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7
Tietojen 
sään-
nönmukaiset
luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa toiminnan kannalta olennaisille tahoille, esimerkiksi ryhmänvetäjien tiedot. 
Pääsääntöisesti tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

8
Tietojen 
siirto
EU:n tai 
ETA:n
ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.   

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, johon pääsy vain tietyillä henkilöillä.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Yhdistyksen Järjestelmään, johon on 
pääsy vain niillä henkilöillä joiden tehtävien hoitaminen edellyttää tietojen käsittelyä. 

10
Tarkastus-
oikeus

Kaikilla rekisteriin merkityillä on omien tietojensa tarkastusoikeus. Pyyntö osoitetaan rekisterin 
yhteyshenkilölle. Rekisteröidyn henkilöllisyys varmennetaan ennen pyynnön käsittelemistä.

11
Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista

Kaikilla rekisteriin merkityillä on oikeus vaatia tietojensa korjaamista. Pyyntö osoitetaan rekisterin 
yhteyshenkilölle. Rekisteröidyn henkilöllisyys varmennetaan ennen pyynnön käsittelemistä.

12
Muut henkilö-
tietojen käsit-
telyyn liitty-
vät oikeudet

Tietojen tarkastus- ja korjauspyynnöt osoitetaan rekisteriä koskevien asioiden yhteyshenkilölle. 
Tietoja poistetaan pyynnöstä siltä osin kuin se ei ole yhdistyksen toimintaa säätelevien lakien ja 
ohjesääntöjen vastaista. 


