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Viimeisin päivitys: 
 

 Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö  

• Rekisterinpitäjä: Isolahden kyläyhdistys ry 

• Tietosuojavastaava: Janne Kätkä 

• Yhteystieto: isolahti@muuramenisolahti.fi 
 

Rekisterin nimi 
Isolahden kyläyhdistys ry:n jäsen- ja toimintarekisteri 
 

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus  
Rekisterin käyttötarkoituksena on rekisteröityjen henkilö- ja jäsenmaksutietojen ajantasainen hallinta 
jäsenyyden aikana sekä yhdistyksen hallintotoimet ja jäsentiedotus. Henkilötietojen käsittely perustuu 
yhdistyksen lakisääteiseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä.  
 

Käsiteltävät henkilötiedot  

• Jäsenten etu- ja sukunimet, osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, sekä tieto jäsenmaksun 
maksamisesta.  

• Toimintaan muuten osallistuvien etu- ja sukunimet, osoitteet, puhelinnumerot, sekä 
sähköpostiosoitteet.  

• Hallituksen kokousten ja yhdistyksen kokousten pöytäkirjat ja niissä esiintyvät henkilötiedot 
 

Henkilötietojen säilytys 

Yhdistyksen tietokannassa, tiedostona niiden yhdistyksen hallituksen jäsenten tai muiden toimihenkilöiden 
laitteilla, joilla on tarve käsitellä sitä, ulkopuolisilta suojatulla tilillä pilvipalvelussa tai paperisena lukitussa 
tilassa, johon ei ole pääsyä muilla kuin niillä edellä mainituista henkilöistä, joilla on tarve käsitellä tietoja. 
 

Säännönmukaiset tietolähteet  
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään. Yhdistys kerää jäsenistään ja muista toimintaan osallistuvista 
vain yhdistystoiminnan ja tiedottamisen kannalta välttämättömät tiedot.  
 
Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva  
Tietoja voidaan tarvittaessa jakaa hallituksen jäsenille tai muille yhdistyksen toimihenkilöille. He vastaavat 
siitä, että ulkopuoliset eivät pääse heidän kauttaan käsiksi kyläyhdistyksen tietoihin.  
 

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot  
Yksittäisten jäsenten yhteystietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tähän tekevät poikkeuksen ne 
Suomen viranomaiset, joilla on oikeus tieto pyynnöstä saada.  
 
Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle  
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
 

Henkilötietojen säilytysaika  
Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on yhdistyksen jäsen tai mukana 
toiminnassa. Jäsenyyden päättymisen jälkeen niitä säilytetään enintään kymmenen vuoden ajan yhdistyksen 
oikeutetun edun perusteella. Henkilötiedot voidaan säilyttää myös kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö 
tai yhdistyksen sopimusvelvoitteet edellyttävät pidempää säilytysaikaa.  
 

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen 

Tätä selostetta voidaan päivittää ajoittain esimerkiksi käytettävien tiedonsäilytysmenetelmien, 
tiedonkeruutarpeiden, lainsäädännön tai yhteyshenkilön yhteystietojen muuttuessa.  
 

Yhdistyksen tekemät toimenpiteet EU:n tietosuoja-asetuksen noudattamiseksi  
 

• Tietosuoja-asetuksen noudattamiseen liittyvistä toimenpiteistä sovittiin hallituksen kokouksessa 
05.10.2018.  

• Tämä tietosuojaseloste laitettiin saataville kyläyhdistyksen kotisivuille 13.11.2019. 


