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Rekisterinpitäjä
Vaittisten sukuseura ry, 171.140, kotipaikka Kitee.
Rekisterinpitäjän edustaja sukuseuran puheenjohtaja Pauli Vaittinen.
Sukuseuralla on vain kirjapainossa painettu sukukirja (Savo-Karjalan Sukututkimustoimisto / Ahti
Kopperi), joka ei ole sukututkimusrekisteri, joten ainoa sukuseuran rekisteri on jäsenrekisteri.

Henkilötietojen käsittelijät
Jäsenrekisteri: Ritva Vaittinen (kirjanpitäjä), ja Jouni Vaittinen (varapuheenjohtaja).
Sukututkimusrekisteri: Ei sukututkimusrekisteriä

Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Vaittisten sukuseura ry käsittelee henkilötietoja seuraavissa tarkoituksissa
Jäsenrekisteri:
Tarkoitus: Yhdistyslain 11 §:n mukaisen velvoitteen täyttäminen ja jäsenetujen hallinnointi.
Jäsenyyden hoitaminen: jäsenkirjeet ja -tiedotteet, jäsenmaksujen perintä ja seuranta sekä
jäsenten muistamiset (syntymäpäivät).
Oikeusperuste: Rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen (tietosuoja-asetuksen 6
artikla kohta 1c).
Rekisteröidylle jäsenelle ei saa aiheutua seurauksia siitä, ettei hän ole antanut rekisterinpitäjän
pyytämiä muita kuin yhdistyslain 11 §:n mukaisia tietoja.
Yhdistyslaki, 11§ Jäsenluettelo:
Yhdistyksen jäsenistä on hallituksen pidettävä luetteloa. Luetteloon on merkittävä kunkin jäsenen
täydellinen nimi ja kotipaikka.

Rekisteröityjen ryhmät
Jäsenrekisteri: Vaittisten sukuseura ry:n jäsenet.

Käsiteltävät henkilötiedot
Jäsenrekisteri: Tiedot on saatu rekisteröidyiltä itseltään, kun henkilö on hakenut tai hakee
jäsenyyttä. Jäsenet myös ilmoittavat mahdollisista yhteystietojen muutoksista rekisterin pitäjälle.
Jäsenrekisteriin merkitään rekisteröidyn nimi, syntymäaika, ulkomaalaisen osalta kansalaisuus,
postiosoite, myös sähköpostiosoite, ja puhelinnumero.

Henkilötietojen vastaanottajat
Jäsenrekisteri: Rekisteröityjen yhteystietoja käsitellään sukuseuran viestintätarkoituksissa.
Rekisterinpitäjän edustaja ja jäsenrekisterin henkilötietojen käsittelijät eivät luovuta elossa olevien
jäsenien henkilötietoja sukuseuran ulkopuolisille eivätkä siirrä niitä kolmanteen maahan
Sukuseuran järjestämille matkoille ilmoittautuessa jäsenien antamia tietoja voidaan luovuttaa
ulkopuoliselle matkanjärjestäjälle asianomaisten suostumuksella.

Henkilötietojen säilytysaika
Jäsenrekisteri: Rekisteröidyn henkilötietoja säilytetään jäsenrekisterissä niin kauan kuin hän on
sukuseuran jäsen, ja ne poistetaan viivytyksettä sen jälkeen, kun rekisteröidyn ero sukuseurasta
on astunut voimaan tai hänet on katsottu eronneeksi.

Käsittelyn turvatoimet
Jäsenrekisteri on sähköisessä muodossa Microsoft Excel -taulukkolaskentaohjelmassa Jouni
Vaittisen kotikoneella, joka on suojattu asianmukaisella tietoturvaohjelmalla (F-Secure). Muut
henkilöt eivät pääse tiedostoon käsiksi (tietokoneen avaus on suojattu salasanalla).
Jäsenrekisterin tietoja käsitellään suurta huolellisuutta käyttäen.

Henkilötietojen jatkokäsittely
Rekisterinpitäjä ei käytä henkilötietoja muuhun tarkoitukseen kuin siihen, mihin ne on kerätty.

Rekisteröidyn oikeudet
1. Rekisteröidyllä on oikeus saada jäljennös itseään koskevista henkilötiedoista ja oikaista itseään
koskeva virheellinen tieto.
2. Rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskeva henkilötieto poistetuksi rekisteristä tai kieltää
henkilötietojensa käsittely.
3. Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojensa
käsittelylle.
4. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuoja-asetuksen tai muun lainsäädännön vastaisesta
henkilötietojensa käsittelystä valitus tietosuojavaltuutetulle.
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