
Kaarinan Kuvaajat ry:n jäsenrekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä: Kaarinan Kuvaajat ry

Kaarinan Kuvaajat ry, puheenjohtaja Toni Hongisto, Pyhän Katariinan tie 16 D 11 20780 Kaarina, 
toni.hongisto@kaarinankuvaajat.net, puh. 0400 576317.

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

sihteeri@kaarinankuvaajat.net

3. Rekisterin nimi

Kaarinan Kuvaajat ry:n jäsenrekisteri.

4. Rekisteröidyt

Jäsenrekisterissä on yhdistyksen jäsenet.

5. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus

Liittyessään Kaarinan Kuvaajat ry:n jäseneksi jäsen antaa rekisteriin henkilötietonsa. Henkilötietoja
käytetään yhdistyksen toiminnassa tapahtuvaan yhteydenpitoon. Kaikki sähköposti lähetetään niin, 
että muut vastaanottajat eivät näy. Tietoja tarvitaan myös yhdistyksen toiminnan suunnitteluun ja 
avustusten hakemiseen.

6. Käsiteltävät henkilötiedot

Jäseneltä kerätään etu- ja sukunimi, syntymävuosi, kotikunta  sekä yhteystiedot: sähköpostiosoite, 
puhelinnumero.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Vain jäseniltä suoraan saatuja tietoja kerätään.

8. Tietojen luovutus ja siirtäminen

Suomen Kameraseurojen Liitto saa käyttöönsä jäsenrekisterin tiedot Suomen Kameraseurojen liiton
jäsenrekisteriin siirrettyinä. Suomen Kameraseurojen liiton lisäksi jäsenrekisterin tietoja ei 
luovuteta muualle.  

9.  Tietojen suojaus

Jäsenrekisterin tiedot ovat kirjallisena Kaarinan Kuvaajat ry:n sihteerillä ja rahastonhoitajalla, jotka 
ovat sitoutuneet säilyttämään niitä huolellisesti eivätkä anna tietoja ulkopuolisten käyttöön.  
Jäsenrekisteri on sähköisesti tallennettuna Kaarinan Kuvaajat ry:n käyttämässä Google drive- 
pilvitallennuspalvelussa. Jäsenrekisteri on suojattu rajoittamalla pääsyoikeus ainoastaan Kaarinan 
Kuvaajat ry:n hallituksen jäsenille, sihteerille, rahastonhoitajalle ja tietotekniikkavastaavalle.

10. Tietojen käsittelyn kesto

Henkilötiedot säilyvät jäsenrekisterissä jäsenyyden ajan. Jäsenyyden päätyttyä henkilötiedot 
poistetaan jäsenrekisteristä.

Yhdistyksen toiminnan ja taloudenpidon dokumentointia varten jäsenten etu- ja sukunimet sekä 
tiedot jäsenyysajasta säilytetään 10 vuotta. Yhdistyksen historiikkia varten tiedot voidaan säilyttää 
pysyvästi. Nämä tiedot säilytetään ainoastaan paperiarkistossa sihteerin ja rahastonhoitajan hallussa.



11. Tietojen käsittelijät

Tietoja käsittelevät yhdistyksen puheenjohtaja, sihteeri ja hallituksen jäsenet sovitun työjaon 
mukaan.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Tietojenkäsittelyyn ei sisälly automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

13. Rekisteröityjen oikeudet

 Jokaisella rekisteröidyllä on tietojensa käsittelyä koskeva:

• Tarkastusoikeus eli oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Jos tiedoissa 
ilmenee virheellisyyksiä tai puutteita, voi rekisteröity pyytää korjaamaan tai täydentämään 
tiedot oikeiksi.

• Vastustamisoikeus eli oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli rekisteröity 
kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta.

• Poisto-oikeus eli oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja. Rekisteröidyllä 
on lisäksi oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä.

• Tiedonsiirto-oikeus eli oikeus siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen.
• Valitusoikeus eli oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että 

henkilötietojen käsitelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

14. Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai 
henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

15. Muutokset tietosuojaselosteessa

Nettisivuillamme lisätään tieto, että yhdistykselle on laadittu tietosuojaseloste joka löytyy 
ajantasaisena nettisivuilta.
Mahdollisista muutoksista tietosuojaselosteeseen jäsenistöä informoidaan sähköpostitse.
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