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Jäsenrekisterin tietosuojaseloste 
 
 
1 Rekisterinpitäjä 

Järvenpään retkeilijät ry. 
 
2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Rekisteriä ylläpitää Sirkka Savonne, sirkka.savonne@gmail.com, puh. 040 482 9138. 
 
3 Tietosuojavastaava 

Tietosuojavastaavana toimii Hannele Pöllä, hannele.polla@kolumbus.fi, puh. 040 504 
8296. 

 
4 Rekisterin nimi 

Jäsenrekisteri 
 
5 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietoja kerätään yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja 
muut yhdistuksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja ke-
rätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Henkilötiedoista 
kootaan vuosittain Retkeilyliitolle yhteenveto jäsenmäärästä. Lisäksi jäsenrekisterin 
osoitetietojen avulla Retkeilyliitto postittaa Retkeilijä-lehden yhdistyksen jäsenelle. 
 
Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään ti-
lanteessa käytetä tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu.  

 
6 Rekisterin tietosisältö 

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat hen-
kilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka.  Rekisteri pitää sisällään seuraa-
vat tiedot: 
Etunimi 
Sukunimi  
Katuosoite 
Postinumero 
Postitoimipaikka  
Kotipaikka 
Jäsenyyden alkamispäivä/kuukausi 
Jäsenyyden päättymispäivä/kuukausi 
Sähköpostiosoite 
Puhelinnumero 
Jäsenmaksutiedot (maksusuoritukset) 

 
7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Järvenpään retkeilijät ry luovuttaa jäsenen postitusosoitteen Työväen Retkeilyliitto 
ry:lle Retkeilijä-lehden postitusta varten.  Järvenpään retkeilijät on tehnyt päätöksen 
olla luovuttamatta hallussa olevia tietoja muille kolmansille osapuolille.   
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8 Tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle 

Järvenpään retkeilijät on tehnyt päätöksen olla siirtämättä hallussaan olevia tietoja 
kolmansiin maihin tai Retkeilyliiton kansainväliselle kattojärjestölle, Naturfreunde In-
ternationalille (NFI).  

 
9 Rekisterin suojauksen periaatteet 

Järvenpään retkeilijät ry suojaa tässä tietosuojaselosteessa mainitun henkilörekiste-
rin ja ottaa tällöin huomioon teknisen turvallisuuden ja hallinnolliset sekä tietotekni-
set vaatimukset. 

 
10 Tarkastusoikeus 

Rekisteriin merkityllä jäsenellä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekis-
teriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyyn-
nön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tie-
dot.  
 
Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna seuraavaan osoittee-
seen: Järvenpään retkeilijät ry, c/o Vehkatie 25-29 as. 19, 04400 Järvenpää. 

 
11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista 

Järvenpään retkeilijöiden on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto 
henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta 
velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi 
myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tie-
tosuojavastaava johtaa toimenpiteen käsittelyä. 

 
12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista.  
 
13 Tietojen poistaminen ja säilytysaika 

Järvenpään retkeilijät ry poistaa rekisteristä jäsenen tiedot, kun tietojen käsitellylle ei 
ole enää perustetta tai jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii Järvenpään ret-
keilijöitä poistamaan häntä koskevat tiedot. Tiedot tuhotaan ylikirjoittamalla, kun tie-
tojen käsittelylle tai säilyttämiselle ei ole enää perustetta.  

 
14 Tietosuojaselosteen hyväksyntä 

Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 6.6.2018.  
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