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Jäsenrekisterin tietosuojaseloste  

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. 

Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen. 

1. Rekisterinpitäjä  

Viinikan-Nekalan Omakotiyhdistys ry (myöhemmin Oky) 

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa  

Jäsenkirjuri Heikki Malmlund 

Ahlmanintie 43 

050 585 1089 

heikki.malmlund@gmail.com  

2. Rekisteröidyt  

Yhdistyksen jäsenrekisterissä on rekisteröity Viinikan-Nekalan alueen omakotitalot osoitteiden mukaisesti. 

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus  

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:  

• lista alueen omakotitalouksista 

• alueen asioiden informointi alueen asukkaille 

• jäsenluettelon ylläpito 

• jäsenkirjeiden ja muun Okyn materiaalin jako 

Tietoja ei luovuteta eteenpäin muihin tarkoituksiin. 

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot  

Jäsenrekisteri sisältää seuraavat tiedot:  

Yhteystiedot  

• osoite (omakotitalous) 

• yhteyshenkilön 1 nimi  

• yhteyshenkilön 2 nimi  

Asiakastiedot  

• tiedot omakotitalouksien suorittamista jäsenmaksuista  
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5. Rekisteröidyn oikeudet  

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä rekisterinpitäjälle  

Tarkastusoikeus  

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.   

Oikeus tietojen oikaisemiseen 

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. 

Vastustamisoikeus  

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty 

lainvastaisesti.   

Poisto-oikeus  

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme 

poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida 

poistaa.   

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle  

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia 

saadaan ratkaistua.  

Valitusoikeus  

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme 

henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.  

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html  

6. Säännönmukaiset tietolähteet  

Jäsenrekisteri on syntynyt aikaisempien vuosien toiminnan tuloksena. 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset  

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Okyn toiminnan ulkopuolelle.  

8. Käsittelyn kesto  

Henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin yhteyshenkilö itse informoi alueelta poismuutosta. 

  

http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html
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9. Henkilötietojen käsittelijät  

Jäsenrekisteriä ylläpitää jäsenkirjuri.  

Jäsenrekisteriä hyödyntävät Okyn toimihenkilöt ja piirihenkilöt.  

Okyn ulkopuolisille tietoja ei luovuteta. 

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle  

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.   

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi  

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.  


