
TIETOSUOJASELOSTE 

1. Rekisterin nimi 
Loukinaisten koulun vanhempainyhdistys ry:n jäsenrekisteri. 

2. Rekisterinpitäjä 
Loukinaisten koulun vanhempainyhdistys ry 
 
Puheenjohtaja 
Kristina Lönnfors 
kristina.lonnfors@gmail.c.om 

 
Rekisterinpitäjän yhteyshenkilönä toimii yhdistyksen tedotusvastaava Heli Ojala, helih.ojala@gmail.c.om. 

 
Yhdistys on Vanhempainliiton jäsenyhdistys. 

3. Rekisteröityjen henkilötetojen tetolähteet, käytötarkoitukset ja 
oikeusperiaateet 

Jäsenrekisterin tarkoituksena on mahdollistaa yhdistyksen toiminnan tarkoituksen toteutaminen, kuten 
kodin ja koulun yhteistyön parantaminen sekä yhteydenpito jäsenistöön ja yhdistyksen lakisääteinen 
vaatmus pitää jäsenistään jäsenrekisteriä. 
 
Henkilötetojen käsitelyn ensisijaisena oikeusperusteena on tetosuoja-asetuksen artklojen 6.1(a) ja 9.2(a) 
mukaisest rekisteröidyn itsensä antama suostumus ja artklan 6.1(c.) mukainen rekisterinpitäjän 
lakisääteinen velvollisuus pitää jäsenistään jäsenrekisteriä.  
 
Ensisijaisena tetolähteenä toimivat jäsenet itse. Tietoja voidaan niiden ajantasaisuuden varmistamiseksi 
päivitää myös muihin julkisest saatavilla oleviin rekistereihin tallennetuista henkilötedoista, esimerkiksi 
julkisten Suomessa toimivien puhelinnumeropalvelujen tedoista. 

4. Rekisterin tetosisältö 
Rekisteriin tallennetaan seuraavat henkilötetojen ryhmät: 

•  etu- ja sukunimi 
•  yhteystedot, kuten sähköpostosoiteet 

 
Lisäksi rekisteriin voidaan jäsenpalvelun parantamiseksi ja yhdistyksen tlastointtarkoituksia varten 
tallentaa: 

•  lasten luokka-aste ja nimi
 

5. Henkilötetojen säilytämisaika 
Mikäli henkilö ei itse jäljempänä esitetyllä tavalla vaadi henkilötetojensa poistoa rekisteristä, 
rekisterinpitäjä poistaa rekisteröidyn henkilötedot, kun niiden käsitely ei enää ole tetojen käsitelyn 



tarkoitus huomioiden vältämätöntä, kuitenkin viimeistään siten, kun on kulunut vähintään yksi 
kokonainen kalenterivuosi siitä, kun henkilön kaikki jäsenyydet ovat päätyneet. 

6. Rekisteröidyn oikeudet 

Oikeus saada pääsy rekisterin tetoihin 

Henkilöllä on oikeus tetosuoja-asetuksen mukaisest omasta pyynnöstään saada teto hänen rekisteriin 
tallennetuista tedoistaan. Tietoja voi tarvitaessa pyytää rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä. 

Oikeus vaata rekisterin tetojen oikaisua 

Henkilöllä on oikeus tetosuoja-asetuksen mukaisest vaata häntä koskevien virheellisten tetojen oikaisua 
tai puuteellisten tetojen täydentämistä. Oikaisua voi tarvitaessa pyytää rekisterinpitäjän 
yhteyshenkilöltä. 

Oikeus rajoitaa ja vastustaa tetojen käsitelyä, kieltää tetojen käsitely sekä vaata 
tetojen poistoa 

Henkilöllä on oikeus tetosuoja-asetuksen mukaisest kieltää henkilötetojen käsitely tai rajoitaa niiden 
käsitelyä ja vaata rekisteriin tallennetujen henkilötetojen poistoa. Tietojen poistoa voi tarvitaessa 
pyytää rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä. 

Oikeus siirtää tedot järjestelmästä toiseen 

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus saada häntä koskevat tedot jäsennellyssä, yleisest käytetyssä ja 
koneellisest luetavassa muodossa. Tietoja voi tarvitaessa pyytää rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä. 
Rekisterinpitäjä pyrkii toimitamaan tedot viivytyksetä, kuitenkin viimeistään kuukauden sisällä pyynnöstä. 
Mikäli kuukauden aikaraja ylityy, rekisteröidylle tedotetaan tästä erikseen. 

Valitusoikeus valvontaviranomaiselle 

Jos rekisteröity henkilö katsoo, etä häntä koskevien henkilötetojen käsitelyssä rikotaan tetosuoja-
asetusta, hänellä on oikeus tehdä valitus kansalliselle valvontaviranomaiselle joko vakituisessa asuin- tai 
työskentelyvaltossaan, tai siinä jäsenvaltossa, jossa rikkominen on tapahtunut. Kyseinen valto on Suomi, 
jos rekisteröity katsoo, etä rikkomuksen tekijä on rekisterinpitäjänä toimiva puolueen jäsenyhdistys. Tämä 
oikeus ei rajoita rekisteröidyn oikeuksia muihin lain suomiin suojakeinoihin. Tietosuoja-asetuksen 
valvontaviranomaisena Suomessa toimii tetosuojavaltuutetu. 

7. Tietojen luovutukset ja siirrot 
Mitään henkilötetoja ei muutoin luovuteta ulkopuolisille, paitsi milloin rekisterinpitäjän lakisääteisten 
velvoiteiden noudataminen tätä edellytää.  Henkilötetoja ei siirretä niiden käsitelyä varten Euroopan 
talousalueen ulkopuolelle, mikäli Euroopan komissio ei ole katsonut kohdemaan tetosuojan tasoa 
riitäväksi. 

8. Automaatnen päätöksenteko ja profloint  
Kerätyjä tetoja ei käytetä pelkästään automaatseen käsitelyyn perustuvaan päätöksentekoon. Tietoja 
voidaan kuitenkin käytää proflointin ositain automaatsta päätöksentekoa varten viestnnällisissä 



tarkoituksessa, esimerkiksi halutaessa välitää viest kaikille niille henkilöille, joiden arvellaan olevan 
ilmoitamansa ikätedon perusteella kiinnostuneita osallistumaan yhdistyksen nuorisoiltaan. 

9. Henkilötetojen käsitelijät 
Henkilöt, joilla on pääsy rekisterin tetoihin, nimeää yhdistyksen hallitus. 

10. Henkilötetojen käsitelyn turvallisuus  
Henkilötetojen käsitelyn turvallisuus on pyrity varmistamaan arvioituun riskitasoon nähden 
tarkoituksenmukaisella tavalla: 
 

•  Tiedot sijaitsevat rekisterinpitäjän hallinnassa olevalla laiteella, jonka sisältö on salatu, 
virtuaalisella palvelimella tetokoneella, jonka fyysinen turvallisuus on riitävällä tavalla 
varmistetu tai erillisellä muistlla joka on vain rekisterinpitäjän käytössä. 

•  Yhdistys pyrkii arvioimaan tetojenkäsitelyn turvallisuuteen vaikutavien teknisten ja 
organisatoristen toimenpiteiden tehokkuuta säännöllisest. 
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