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

Laatimispäivä  

18.2.2019  

1a Rekisterin- pitäjä  

Nimi 

Sympatia ry  
Osoite 

Nummenkenkä 2 04300 Tuusula 
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) sympatiary@gmail.com 040 7171738  

2 Yhteyshenkilö 
rekisteriä 
koskevissa asioissa  

Nimi 

Sirpa Pajumäki  
Osoite 

Nummenkenkä 2 04300 Tuusula 
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

sirpa.pajumaki@gmail.com 

3 Rekisterin nimi  Sympatia ry jäsenrekisteri, yhteystieto- ja tiedotusrekisteri, osallistujarekisteri. 
 

4 Henkilötieto- jen 
käsittelyn tarkoitus  

Sympatia ry:n jäsenrekisterin käyttötarkoitus: 
- jäsenasioiden hoito ja ylläpito, jäsenviestintä 
- jäsenkirjeiden ja jäsenlehtien lähettäminen 
- jäsenmäärän ja -jakauman selvittäminen 
- jäsenlaskutus 
- tapahtuma- ja vertaistoiminnan tiedottaminen sekä muut jäsenille kohdistetut 
postitukset (esim. jäsenille kohdistetut tutkimuskyselyt).  

Sympatia ry:n Yhteystieto- ja tiedotusrekisteri 

-	Tapahtuma	tiedottaminen	sekä	muut	yhteystiedoille	kohdistetut	postitukset.	
-	Tapahtumiin	osallistujien	rekisteröinti	
-	Tapahtumalaskutus		

5 Rekisterien 
tietosisältö  

Rekisterin tietosisältö: 
- nimi ja yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)  
- jäsenlaji (henkilöjäsen, yhteisöjäsen, kannatusjäsen) 
- jäsenyyden alkamispäivä 
- jäsenmaksutiedot.  

6 Säännönmu- 
kaiset tietolähteet  

Rekisteröitävän henkilön oma ilmoitus, sähköinen lomake nettisivujen kautta. Jäsenet 
ilmoittavat mahdollisista yhteystietojen muutoksista rekisterinpitäjälle. Jäsen voi perua 
jäsenyytensä ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle (Sympatia ry, Sirpa Pajumäki / 
jäsenrekisteri), Nummenkenkä 2 04300 Tuusula) tai sähköpostitse: 
sirpa.pajumaki@gmail.com  

REKISTERISELOSTE 2  

7 
Tietojen sään- 
nönmukaiset 
luovutukset  

Nimi- ja osoitetiedot jäsenlehtien postitusta sekä laskutusta varten. Jäsentiedoista 
koostetaan tarvittaessa yhteenveto yhdistyksen toiminnan rahoitushakemuksia sekä 
raportointia varten. Yhteenvedot muodostuvat vain tietojen kokonaismääristä ja niistä 
tehdään jakaumat: jäsenlaji, jäsenmaksun maksaneiden osuus.  

8 
Tietojen siirto 
EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle  

Tietoja ei luovuteta eikä niitä siirretä EU:n / ETA:n alueelle tai ulkopuolelle.  

9 Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet  

A Manuaalinen aineisto 

Säilytetään lukitussa tilassa, johon ei ole pääsyä ulkopuolisilla. Jäsenrekisteriä 
käsittelee vain henkilöt, jotka ovat valtuutettuja yhdistyksen jäsenrekisterin käsittelyyn.  

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Jäsenrekisterin sisältö on sähköisessä jäsenrekisteriohjelmassa, joka on salasanalla 



suojattu. Tietokoneet ovat lukituissa tiloissa. Jäsenrekisteri-aineiston käyttö on rajattu 
henkilöille, jotka ovat valtuutettuja yhdistyksen jäsenrekisterin käsittelyyn. 
Jäsenrekisterin tietoturvallisuus sekä tietojen luottamuksellisuus varmistetaan 
tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein.  

10 Tarkastus- 
oikeus  

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. 
Tarkastuspyynnön tulee olla kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu. 
Tarkastuspyynnössä tulee mainita nimi ja yhteystiedot. Tarkastuspyyntö lähetetään 
osoitteella: Sympatia ry, Sirpa Pajumäki / jäsenrekisteri, Nummenkenkä 2 04300 
Tuusula Tarkastuspyyntöä ei voi tehdä puhelimitse.  

11 
Oikeus vaatia 
tiedon korjaamista  

Rekisteröidyllä on oikeus korjauttaa virheelliset tai muuttuneet tiedot. Korjauspyynnön 
voi esittää kirjallisesti joko kirjeitse Sympatia ry, Sirpa Pajumäki / jäsenrekisteri, 
Nummenkenkä 2 04300 Tuusula tai sähköpostitse: sirpa.pajumaki@gmail.com 

12 
Muut henkilö- 
tietojen käsit- 
telyyn liittyvät 
oikeudet  

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää henkilötietojensa käsittely yhdistyksen 
tutkimuskäyttöön tarkoitettujen kyselyiden toteuttamiseksi. Pyynnön voi esittää 
kirjallisesti joko kirjeitse Sympatia ry, Sirpa Pajumäki / jäsenrekisteri, Nummenkenkä 2 
04300 Tuusula tai sähköpostitse: sirpa.pajumaki@gmail.com 

	


