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TIETOSUOJASELOSTE JUURIMARTTOJEN YHTEYSTIETOREKISTEREISTÄ 
 
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) 

 
 

 
1. Rekisterinpitäjä Juurimartat ry, Espoo 

 
Yhteyshenkilö Ira Ensio 

juurimartat@gmail.com 
  040 5814835 
 

2. Rekisterin nimi  
 
Jäsenten yhteystiedot 
Toiminnassa tarvittavat henkilöluettelot ja osallistujalistat 
Yhdistyksen postituslista (sähköpostilista) 

 
3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

 
Rekisterien pitäminen perustuu Yhdistyslain (503/1989) 11 §:n mukaiseen vel-
voitteeseen ylläpitää yhdistyksen jäsenistä luetteloa ja sen perusteella synty-
neeseen sopimukseen tai oikeutettuun etuun jäsensuhteen hoitamisesta. 
 
Rekisterien käyttötarkoituksena on hoitaa jäsenviestintää ja tiedottaa yhdis-
tyksen toimintaan liittyvistä asioista jäsenten lisäksi muille toimintaan osallis-
tuville.  

 
4. Rekisterin tietosisältö 

 
Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:  

• nimi 

• sähköpostiosoite 

• puhelinnumero 

• tapahtumakohtainen vapaaehtoistehtävä, jos sellainen on 

• luottamustehtävä yhdistyksessä, jos sellainen on 

• rekisteriin saatetaan kerätä myös seuraavia tietoja:   
         syntymäaika, postiosoite, allergiatiedot, vaatekoko (marttapaita) 
 

5. Tietojen säilytysaika 
 

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen, jäsenyyden voimassa-
olon, rekisteröidyn tekemän ilmoittautumisen ja siihen liittyvän tapahtuman 
mahdollistamiseksi. Tiedot poistetaan, kun niille määritellyt säilytysajat ovat 
kuluneet umpeen.   
 
 
Maksutietoja käsitellään kirjanpitoaineiston yhteydessä. Niitä säilytetään kir-
janpitolain edellyttämän ajan.  
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Rekisterinpitäjä arvioi säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava 
lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi rekisterinpitäjä huolehtii sellai-
sista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä 
säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, 
vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Rekisterinpitäjä oikaisee tai hävit-
tää tällaiset tiedot viipymättä.     

 
6. Säännönmukaiset tietolähteet 

 
Tiedot saadaan henkilön oman ilmoituksen perusteella tai yhdistyksen jäsen-
rekisteristä. 

 
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

 
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta.  

 
8. Tietojen siirto UEU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle 

 
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulko-
puolelle. 

 
9. Rekisterin suojauksen periaatteet 

 
Rekisteritietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan rekisterinpitäjän nimeämät 
henkilöt. Rekisterijärjestelmissä käyttäjät tunnistetaan käyttäjätunnusten pe-
rusteella ja tietoja ei tulosteta tarpeettomasti. Käsin ylläpidettävät luettelot 
on suojattu asiattomalta pääsyltä. Tiedot tuhotaan käyttötarpeen päätyttyä. 
Henkilötietojen huolellisesta käsittelystä on laadittu ohjeet. Käsittelijöitä sitoo 
vaitiolovelvollisuus.  

 
10. Tarkastusoikeus ja tietojen oikaiseminen 

 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on 
tallennettu. Rekisteröity voi päivittää ja muuttaa omia tietojaan ja vaatia, että 
virheelliset tiedot oikaistaan. 
 
Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja al-
lekirjoitettu asiaa koskeva pyyntö edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteys-
henkilölle. 

 
11. Oikeus kieltää tietojen käyttö ja oikeus peruuttaa suostumus 

 
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö ja vaatia tie-
dot poistettavaksi. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön an-
tamaan suostumukseen. 

 
Tietojen käyttökieltoa koskevan vaatimuksen tai aiemmin annetun suostu-
muksen peruuttamisen voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asi-
aa koskeva ilmoitus edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle. 

 

12. Valitusoikeus 
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Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity kat-

soo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tieto-
suoja-asetusta. 


