
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

Jäsenrekisterivastaava, Hanne Koskiniemi
Osoite

Kaalamonaukio 2, 33540 Tampere

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

hanne.koskiniemi at gmail.com

3
Rekisterin 
nimi

Tampereen napapiiri ry:n jäsenrekisteri

4
Henkilötieto-
jen käsittelyn
tarkoitus

Rekisterissä käsitellään Yhdistyksen jäsenien henkilötietoja. (”Rekisteröity”)

Rekisterin käyttötarkoituksena on Rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden 
aikana, sen ylläpito ja kehittäminen sekä yhteydenpito yhdistyksen jäseniin. 

Henkilötietojen käsittely perustuu Yhdistyksen lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää 
jäsenrekisteriä. 

5
Rekisterin
tietosisältö

Rekisterissä käsitellään Yhdistyksen jäsenien henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen liittyviä
tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:

- Rekisteröidyn etu- ja sukunimi;
- Rekisteröidyn kotipaikka;
- Rekisteröidyn sähköpostiosoite;
- Rekisteröidyn puhelinnumero;
- Rekisteröidyn jäsennumero; 

6
Säännönmu-
kaiset tieto-
lähteet

Jäsenen jäseneksi liittymisen yhteydessä ilmoittamat tai tietojen päivittämiseksi ilmoittamat tiedot. 
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7
Tietojen 
sään-
nönmukaiset
luovutukset

Henkilötietoja 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 
rajattu pääsy vain yhdistyksen hallituksen jäsenillä ja hallituksen valitsemalla 
jäsenrekisterivastaavalla.

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

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa pyytää tarkastamaan jäsenrekisteriin merkityt henkilötietonsa. 
Pyynnöt osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. Tietojen poistaminen kokonaan edellyttää yhdistyksen 
jäsenyydestä eroamista. Tällöin tiedot poistetaan rekisteristä lopullisesti. 




