REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispvm: 18.4.2018

1. Rekisterinpitäjä

Karjalan Liiton Varsinais-Suomen piiri ry

Karjalan Liiton Varsinais-Suomen piiri ry
c/o Arja Kulmala
Nummilantie 4
21540 Preitilä
050 340 3383
akulmala@saunalahti.fi
2. Rekisteriasioista vastaava
henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Vastaava
Marjatta Valtonen
Keskustie 2 as 9
21420 Lieto
050 536 7377
marjattavaltonen@hotmail.com
Yhteyshenkilö
Tiina Janger
Vesiläntie 225
21240 Askainen
040 744 3601
tiina.o.janger@gmail.com

3. Rekisterin nimi
(nimen tulee kuvata rekisterin
tietosisältöä)

4. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus / rekisterin
käyttötarkoitus

(Jos henkilötietojen käsittely on
ulkoistettu, tästä voidaan sisällyttää
maininta tähän kohtaan.)

5. Rekisterin tietosisältö
(Esim. rekisteröidyn nimi, osoite,
puhelinnumero jne.)

Karjalan Liiton Varsinais-Suomen piirin jäsenrekisteri kaikista tämän piirin
jäsenistä.

Rekisteriä kerätään ja käytetään YhdL 11§:n mukaisesti seuran jäsenten tietojen
merkitsemiseen ja säilyttämiseen.
Rekisteritietojen perusteella voidaan tehdä tilastoja seuraavasti:
-

oikeus osallistua piirin/ liiton virallisiin kokouksiin
virallisiin kokouksiin oikeutettujen osanottajien määrä
jäsenyysaika
huomionosoitukset ja merkkipäivät
jäsenmaksuperusteet

Jäsenseuran puheenjohtajien ja sihteerien yhteystiedot, postiosoite,
puhelinnumero, sähköpostiosoite.
Karjalan Liiton piirin kilpailuihin osallistumisesta pidetään luetteloa.
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6. Säännönmukaiset
tietolähteet *
(Mitä tietoja saadaan, keneltä ja
millä perusteella, esim. suostumus
tai lainsäännös)

Jäsenseura toimittaa vuosittain toimintaselosteet, mistä näkyvät yhteystiedot.
Tietojen perusteella V-S piiri toimittaa heille jäsentiedotteet. Jäsenellä on
velvollisuus ilmoittaa seuralle antamiinsa tietoihin tulleet muutokset.
Jäsenellä on oikeus nähdä hänestä jäsenrekisteristeriin merkityt tiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen
luovutukset ja tietojen siirto
EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle

Karjalan Liiton Varsinais-Suomen piiri ilmoittaa piiriin liittyneet ja eronneet
seurat Karjalan Liittoon.
Tietoja ei käytetä eikä luovuteta muuhun käyttöön. V-S piirin hallitus voi päättää
tarkoin harkittuaan jäsenten nimi- ja osoitetietojen luovuttamisesta
kertaluontoiseen käyttöön seuran toimintaan tulevaa etuutta varten.
Luovuttamisesta on oltava hallituksen päätös hallituksen kokouksen
pöytäkirjassa. Luovutettaessa jäsentietoja kolmannelle osapuolelle on kirjallisesti
sovittava jäsentietojen käytön menettelytavoista.

8. Rekisterin suojauksen
periaatteet

V-S piirin toimintaan liittyviä tapahtumia varten voidaan antaa hallituksen
jäsenelle jäsenien nimiluettelo ko. toiminnan toteuttamiseksi. Luetteloa ei saa
luovuttaa kolmannelle henkilölle.
Piirin sihteeri ylläpitää tiedostoa omalla tietokoneellaan. Tietokonetiedostot ovat
salasanan takana. Jäsenrekisteri on tulostettuna piirin asiakirjamapissa.
Seuran jäsenrekisterin hoitajana toimii sihteeri Marjatta Valtonen ja aluevastaava
Tiina Janger.

Turussa 18.4.2018
Karjalan Liiton Varsinais-Suomen piiri
Hallituksen jäsenten omakätiset nimikirjoitukset

Arja Kulmala, pj

Marjatta Pikkarainen

Mika Akkanen, varapj

Risto Janger

Marjatta Valtonen, siht.

Arja Sirkiä

Tuula Ahtiainen

Pauli Rastas

Kari Kesäläinen

Pirkko Riikonen

Risto Nikkonen

Armi Suomi

Lisäksi:

Sari Suuronen

Tiina Janger
KL aluevastaava

