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TIETOSUOJASELOSTE – Pro Kuolimo ry 

 
Toimimme rekisterinpitäjänä niille henkilötiedoille, joita keräämme jäseniltämme yhdistyksen 
jäsenyyteen liittyen. Rekisterinpitäjänä olemme vastuussa meille annetuista henkilötiedoista ja 
niiden käsittelystä. Keräämme henkilötietoja vain niissä määrin, kuin tarvitsemme niitä 
toteuttaaksemme jäsentemme oikeuksia ja hoitaaksemme jäsenyys- suhdetta. Tässä 
tietosuojaselosteessa on käsitelty niitä periaatteita, joita noudatamme henkilötietoja 
käsitellessämme. 
 
1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö 
 
Rekisterinpitäjä: Pro Kuolimo ry 
Osoite: Peltoinlahdentie 29, 54800 Savitaipale 
Puhelin: +358 400 152 095 
Sähköposti: info@prokuolimo.fi 
Yhteyshenkilö: Kari Kotirinta, kari.kotirinta@gmail.com 
Tietosuojavastaava sama  
 
Tietoja yhdistyksen toiminnasta ylläpidetään internet sivuilla www.prokuolimo.fi 
 
2. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus 
 
Rekisterin käyttötarkoituksena on yhdistyksen jäsenien rekisteröityjen henkilötietojen ja 
yhdistyksen toimintaan liittyvien tarpeellisten tietojen ajantasainen hallinta, sen ylläpito ja 
kehittäminen. Rekisteri toimii yhdistyslain tarkoittamana jäsenluettelona. Rekisteriä käytetään 
tiedottamiseen (kokouskutsut, sähköinen viestintä, muu tiedonanto) ja jäsenmaksuseurantaan. 
Henkilötietoja käsitellään rekisteröityjen suostumuksen perusteella ja/tai yhdistyksen sääntöihin 
perustuvan toiminnan toteuttamiseksi. 
 
3. Käsiteltävät henkilötiedot  
 
Rekisterissä käsitellään yhdistyksen jäsenien henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen 
liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat: 
 

• rekisteröidyn etu- ja sukunimi 

• rekisteröidyn osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero, mikäli hän on ne ilmoittanut. 

• tieto onko hallituksen jäsen 
 
4. Säännönmukaiset tietolähteet  
 
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella tai muulla 
vastaavalla tavalla rekisterinkäsittelijän syöttäminä yhdistyksen rekisteriin. 
 
5. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva 
 

Rekisteriä ylläpidetään Yhdistysavain (yhdistysavain.fi) verkkopalvelussa. 

 
Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Yhdistysavaimen 
verkkopalvelujärjestelmään, johon puheenjohtajalla ja sihteerillä on rajattu pääsy kyseisiin tietoihin 
työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on tietokoneissaan ajantasaiset 
tietosuojaratkaisut ja käytössään rajatut henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.  
 
6. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot 
 
Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille. 
 
Yhdistyksen jäsenluettelossa oleville henkilöille tapahtuvassa kaikkia koskevassa viestinnässä 
käytetään suljettua sähköpostitustapaa (piilotettua osoitetta). 
 
7. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

http://www.prokuolimo.fi/
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Tietoja ei siirretä säännönmukaisesti Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  
 
8. Henkilötietojen säilytysaika 
 
Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on yhdistyksen jäsen. Jäsenyyden 
päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään yhden vuoden ajan jäsenyyden 
päättymisestä Yhdistyksen oikeutetun edun perusteella, ts. mahdollisiin oikeusvaateisiin 
puolustautumisen takia (KKO 2017:15). Henkilötiedot voidaan säilyttää myös tätä kauemmin, jos 
sovellettava lainsäädäntö tai yhdistyksen sopimusvelvoitteet kolmansia kohtaan edellyttävät 
pidempää säilytysaikaa.  
 
9. Rekisteröidyn oikeudet 

 
9.1. Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. 
Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti osoitteeseen: Peltoinlahdentie 29, 54800 
Savitaipale 
tai sähköpostitse osoitteeseen: kari.kotirinta@gmail.com 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä 
kirjallisesti yllä olevaan posti- tai sähköpostiosoitteeseen. 

9.2. Kielto-oikeus 
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia 
tietoja suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja 
markkinatutkimukseen ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan posti- tai 
sähköpostiosoitteeseen (tärkeää huomioida, ettei rekisterinpitäjä = yhdistys luovuta 
tietoja kolmansille.) 

9.3. Oikeus poistaa tiedot 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa 
rekisterinpitäjän rekisteristä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan posti- tai 
sähköpostiosoitteeseen. 

9.4. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää siirtämään hänen tietonsa yleisesti 
käytössä olevassa muodossa toiseen järjestelmään. Oikeus koskee vain tietoja, jotka 
rekisteröity on itse toimittanut. Tietojen siirtopyynnöstä tulee ilmoittaa kirjallisesti yllä 
olevaan posti- tai sähköpostiosoitteeseen. 

9.5. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla 
käsittelemme rekisteröidyn henkilötietoja. Valitus tehdään toimivaltaisen viranomaisen 
ohjeistamalla tavalla suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle, joka Suomessa on 
tietosuojavaltuutettu.   

 
10. Yhteydenotot 
 
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja 
muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse yhdistyksen osoitteeseen info@prokuolimo.fi.  
Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen: 
 
Pro Kuolimo ry 
Kari Kotirinta 
Paimensaarentie 24 A 4, 54800 Savitaipale 
 
11. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen 
 
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä 
tietosuojaseloste on laadittu 24.5.2018.  
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