
Rekisteri- ja tietosuojaseloste 

Tämä on Elijärviyhdistys ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 
(GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 20.5.2018. Viimeisin muutos 21.8.2021. 
 
 

1. Rekisterinpitäjä 

Elijärviyhdistys ry 
c/o Jouko Lehtinen, Raskinpolku 3 B 63, 20360 Turku 
 
Yhdistyksen puheenjohtaja: 
Tuija Korhonen 
osoite: Almanpolku 8, 21500 Piikkiö 
 
 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 

Jäsenrekisterin hoitaja: 
Jouko Lehtinen 
osoite: Raskinpolku 3 B 63, 20360 Turku 
sähköposti: info@elijarviyhdistys.net  
puhelinnumero: 0400-728709 
 
 

3. Rekisterin nimi ja rekisteröidyt 

Elijärviyhdistys ry:n jäsenrekisteri. 
 
Jäsenrekisterissä käsitellään Elijärviyhdistys ry:n jäsenien ja sen entisten jäsenien, Elijärviyhdistys 
ry:n toimintaan liittyvien organisaatioiden yhdyshenkilöiden sekä sen luottamushenkilöiden 
henkilötietoja. 
 
 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on 
Elijärviyhdistys ry:n lainsäädännöllinen velvoite ylläpitää yhdistyksen jäsenrekisteriä. 
 
Rekisterin käyttötarkoituksena on yhdistyksen jäsenien henkilötietojen ajantasainen hallinta 
jäsenyyden aikana, sen ylläpito ja kehittäminen ja myös päättyneiden jäsenyyksien 
dokumentaation hallinta jäsenrekisterissä. 
 
Lisäksi henkilötietoja (osoitetietoja) voidaan käyttää kunnan, viranomaisen tai muun Elijärven tilaan 
tai Elijärvellä tapahtuvaan toimintaan liittyvän toimijan tutkimustoimintaa sekä viestintää varten. 
 
Sähköisten jäsenviestien lähettämisen perusteena on rekisteröidyn suostumus. 
Rekisterin tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 
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5. Rekisterin tietosisältö ja henkilötietojen säilytysaika 

Elijärviyhdistys ry:n jäsenrekisteriin tallennettavia tietoja ovat: 
- henkilön etu- ja sukunimi 
- henkilön jäsennumero 
- henkilön osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite 
- henkilön syntymäaika (henkilötunnusta ei kerätä jäsenistöltä rekisteriin) 
- henkilön ammatti ja työpaikka 
- henkilön ranta-asunnon sijainti 
- henkilön luottamustoimet yhdistyksessä 
- henkilön liittymisvuosi yhdistykseen ja jäsenmaksujen suorituspäivämäärät 
- sähköisen viestinnän tunnistetiedot, kuten sosiaalisen median tunnukset/ profiilit ja 

verkkoyhteyden IP-osoite 
 
Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity henkilö on Elijärviyhdistys ry:n 
jäsen. Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuoden ajan 
jäsenyyden päättymisestä Elijärviyhdistys ry:n oikeutetun edun perusteella, ts. mahdollisiin 
oikeusvaateisiin puolustautumisen takia (KKO 2017:15). Henkilötiedot voidaan säilyttää myös tätä 
kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai Elijärviyhdistys ry:n sopimusvelvoitteet edellyttävät tai 
sallivat pidemmän säilytysajan. 
 
 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin tallennettavat tiedot kerätään rekisteröidyiltä itseltään, esim. rekisteröidyn tekemän 
jäsenhakemuksen perusteella tai rekisteröidyn itsensä tekemän tietojen päivityksen kautta. 
Lisäksi henkilötietoja voidaan saada  

- yritysten ja yhdistysten verkkosivuilta 
- viranomaisilta 
- julkisista rekistereistä 
- www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä ja sosiaalisen median palvelujen kautta 
- muista tilanteista, joissa henkilö luovuttaa tietojaan. 

 
 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot 

Rekisterin tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.  
 
Henkilötietoja voidaan luovuttaa kunnan tai viranomaisten käyttöön Elijärviyhdistys ry:n 
jäsenyyteen liittyvien toimenpiteiden ja palveluiden toteuttamiseksi. 
 
Muiden toimijoiden tutkimustoimintaa tai viestintää varten tietoja ei luovuteta, vaan viestintä 
tapahtuu Elijärviyhdistys ry:n kautta. 
 
Rekisterin tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin. 
 
Henkilörekisterin teknisen ylläpidon toteuttava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani voi siirtää 
henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän 
tietosuojaselosteen mukaisesti. 
 
 
 
 
 



8. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle 

Elijärviyhdistys ry voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä myös muita palveluntarjoajia, jotka 
sijaitsevat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötietojen siirto 
Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle toteutetaan aina jollakin alla mainitulla, 
lainmukaisella perusteella: 

- Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu 
riittävä tietosuojan taso 

- Elijärviyhdistys ry on toteuttanut asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen siirtämiseksi 
käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. 
Rekisteröidyllä on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla 
Elijärviyhdistys ry:n jäsenrekisterin hoitajaan yhteyttä Yhteydenotot-kohdassa kuvatun 
mukaisesti; tai 

- Rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa siirtämiseksi, tai 
henkilötietojen siirtämiselle on olemassa muu lainmukainen peruste 

 
Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi. 
Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina 
voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen 
lainsäädännön mukaisesti. 
 
 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Elijärviyhdistys ry:n jäsenrekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien 
avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. 
 
Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Elijärviyhdistys ry:n 
tietojärjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja 
tehtäviensä hoitamiseksi. Kun rekisteritietoja säilytetään internet-palvelimilla, niiden laitteiston 
fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii 
siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen 
turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja niitä käyttävillä henkilöillä 
on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. 
 
Elijärviyhdistys ry:lle toimitettua manuaalista aineistoa säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy 
vain Elijärviyhdistys ry:n nimetyillä henkilöillä. 
 
Elijärviyhdistys ry:n luottamus- ja toimihenkilöt, yhdistyksen ulkopuoliset tahot (kunta, viranomainen 
ja muu Elijärven tilaan tai Elijärvellä tapahtuvaan toimintaan liittyvän toimija) vastaavat myös 
omalta osaltaan itse mahdollisten manuaalisessa tai digitaalisessa muodossa olevan henkilötietoja 
sisältävän aineiston asianmukaisen säilytyksen ja käsittelyn lainmukaisuudesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia 
mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.  
Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin 
tahansa: 

- saada tieto henkilötietojensa käsittelystä; 
- saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Elijärviyhdistys ry:n 

käsittelemät henkilötiedot; 
- vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä; 
- vaatia henkilötietojensa poistamista (”oikeus tulla unohdetuksi”); 
- peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin 

henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen; 
- vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä 

perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Elijärviyhdistys ry:n 
oikeutettu etu; 

- vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset 
oikeudet) 

 
Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän 
tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti kirjeitse tai sähköpostitse Elijärviyhdistys ry:n 
jäsenrekisterin hoitajalle. Elijärviyhdistys ry voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään 
kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. 
Elijärviyhdistys ry voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä 
perusteella. 
Elijärviyhdistys ry vastaa rekisteröidylle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa 
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 
 
 

11. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle 

Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen 
Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai 
työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että Elijärviyhdistys ry ei ole käsitellyt hänen 
henkilötietojaan soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 
 
 

12. Yhteydenotot 

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja 
muut yhteydenotot tulee tehdä kirjeitse tai sähköpostitse Elijärviyhdistys ry:n jäsenrekisterin 
hoitajalle osoitteeseen info@elijarviyhdistys.net tai Jouko Lehtinen, Raskinpolku 3 B 63, 20360 
Turku. 
Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen: 
Elijärviyhdistys ry, Puheenjohtaja Tuija Korhonen, Almanpolku 8, 21500 Piikkiö. 
 
 

13. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen 

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä 
tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 21.8.2021. 
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