
Rekisteri- ja tietosuojaseloste 

 

Tämä on Helpparrot ry:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja 

tietosuojaseloste. Tietosuojaseloste on laadittu 8.5.2022.  

Viimeisin muutos: 5.6.2022. 

 

Rekisterinpitäjä: 

Helpparrot ry 

Puhelinnumero: 046 622 1577. 

Sähköpostiosoite: helpparrotry@gmail.com 

Y-tunnus: 3192812-7 

 

Rekisteristä vastaavat yhteyshenkilöt: 

Hallitus,  Helpparrot ry 

 

Rekisterin nimi: 

Helpparrot ry:n jäsenrekisteri 

 

Oikeusperuste henkilötietojen keräämiseen: 

Yhdistyksen jäseneksi haluavan henkilön vapaaehtoisesti antama suostumus jäsentietojen 

keräämiseen ja jäsenrekisteriin tallentamiseen. Suostumus tietojen keräämiseen annetaan 

jäseneksi liittymisen yhteydessä.  

Lisäksi yhdistyslaki velvoittaa merkitsemään jäsenrekisteriin yhdistyksen jäsenien osalta 

vähintään jäsenen koko nimen ja kotipaikan.  

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito yhdistyksen jäseniin, yhdistyksen 

asioista tiedottaminen ja jäsenrekisterin ylläpito. Jäsenrekisteriä varten kerättyjä tietoja ei 

käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

Jäsenrekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään yhdistyksen jäsenrekisterissä se aika, kun 

henkilö on yhdistyksen jäsen. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa itse erota tai erotetaan 
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yhdistyksestä, rekisteriin kerätyt tiedot henkilöstä poistetaan sen jälkeen, kun tietojen 

säilyttämiselle ei enää ole tarvetta.  

Mikäli eroava tai erotettava jäsen kuitenkin haluaa edelleen säilyttää tietonsa yhdistyksen 

jäsenrekisterissä, esimerkiksi säilyttääkseen vanhan jäsennumeronsa uudelleen jäseneksi 

liittymistä varten, hän voi erikseen pyytää jäsentietojensa säilyttämistä. 

 

Rekisterin tietosisältö: 

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön koko nimi, kotipaikka, puhelinnumero, 

sähköpostiosoite, sekä jäsennumero. 

Varsinaiseen jäsenrekisteriin ei tallenneta erikseen henkilön tilinumeroa, mutta 

jäsenmaksua maksettaessa tilinumero tallentuu yhdistyksen tiliotteille. 

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin 

kuin niin on sovittu jäsenen kanssa. 

 

Rekisterin suojauksen periaatteet: 

Jäsenrekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla 

käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteri kirjataan ensisijaisesti excel-

taulukon avulla googlen pilvipalveluun, jossa on kaksivaiheinen varmistus tietojen 

turvaamiseksi.  

Jäsenrekisteri pidetään myös yhdellä tai kahdella ulkoisella muistilaitteella (esim. ulkoinen 

kovalevy tai muistitikku). Jäsenrekisterin tietoja käytetään luottamuksellisesti ja vain 

Helpparrot ry:n hallituksen puheenjohtajan ja sihteerin toimesta. 

 

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista: 

Jokaisella Helpparrot ry:n jäsenrekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa 

rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai 

puutteellisen tiedon täydentämistä. 

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö 

tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa 

pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa yhdistyksen 

jäsenelle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden 

kuluessa). 


