
 

 

 

 

Kanta-Hämeen Tuglas-seura ry:n tietosuojaseloste 

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö 

Kanta-Hämeen Tuglas-seura ry:n rekisterin tiedot perustuvat Tuglas-seura ry:ltä saatuihin tietoihin Kanta-
Hämeen Tuglas-seuraan kuuluvista jäsenistä. 

Rekisteriä koskevissa asioissa voi yhteyden ottaa Kanta-Hämeen Tuglas-seuran sihteeriin, jonka yhteystiedot 
ilmenevät kotisivulta (http://kantahameentuglasseura.net/). 
 
2. Henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus 
Rekisterin tarkoituksena on kerätä Kanta-Hämeen Tuglas-seuran jäsenistä yhdistyslain vaatimat henkilötiedot 
ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot.  

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään joko hänen rekisteröityessään seuran jäseneksi tai osallistues-
saan Kanta-Hämeen Tuglas-seuran järjestämälle matkalle tai muuhun tilaisuuteen. Henkilötietoja päivitetään 
jäsenen antamien tietojen perusteella. Jäsenyyteen ja tapahtumiin liittyvät maksutiedot kirjataan maksujen 
keräämisen yhteydessä. 

Henkilötietoja käsitellään seuraaviin käyttötarkoituksiin:  

- Kanta-Hämeen Tuglas-seuran ja jäsenen välisen jäsenyyssuhteen ylläpito ja kehittäminen mm. jäsen-
tiedotteet  

- Seuran palvelujen tarjoaminen, toteuttaminen ja ylläpitäminen mm. jäsentilaisuudet ja matkat. 

3. Käsiteltävät henkilötiedot 

- Etu- ja sukunimi  

- Katuosoite  

- Postinumero ja -toimipaikka  

- Puhelinnumero  

- Sähköpostiosoite  

- Jäsenmaksutiedot ja jäsenyyden laji: aikuinen/ opiskelija/ ainaisjäsen  
 

Kanta-Hämeen Tuglas-seura ry:n jäsenrekisteri ei sisällä henkilötunnusta eikä arkaluonteisia tietoja (esim. 
terveystiedot). 

4. Tietojen käsittelijät, luovutus ja siirtäminen 

Kanta-Hämeen Tuglas-seura ry:n jäsentietoja käsittelevät seuran toiminnasta, tiedotuksesta ja taloudesta vas-
taavat henkilöt. Kanta-Hämeen Tuglas-seura ei luovuta henkilötietoja eteenpäin.  
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5. Tietojen suojauksen periaatteet henkilötietojen säilytysaika 

Tietojärjestelmissä tietoturvallisuus varmistetaan teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Paperille tallennettu 
tieto säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä.  

Jäsenten henkilötietoja säilytetään vain niin kauan, kuin se on tarpeellista esim. jäsenyyden voimassaolon 
ajan. Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötiedot poistetaan järjestelmistä, ellei lainsäädäntö vaadi pidem-
pää säilytysaikaa. Osallistujalistat kirjanpitoaineistossa säilytetään kirjanpitolain mukaan 6 vuotta.  Kulttuu-
rimatkojen ja tapahtumien osallistujaluettelot hävitetään viimeistään kolmen kuukauden kuluttua tapahtuman 
päättymisestä. 

6. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus  

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia henkilötietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastus-
pyyntö on tehtävä kirjallisesti, ja se tulee lähettää allekirjoitettuna sihteerille. Kanta-Hämeen Tuglas-seura 
oikaisee pyynnöstä virheelliset, tarpeettomat tai puutteelliset henkilötiedot. Oikaisupyyntö osoitetaan sihtee-
rille sähköpostilla tai kirjallisesti. Jäsenellä on oikeus pyytää Tuglas-seuraa poistamaan omat henkilötietonsa. 
Yhdistyksillä on kuitenkin lainsäädäntöön perustuva velvoite tai oikeus säilyttää tiettyjä tietoja. Niitä ei voida 
poistaa jäsenyyden aikana. Mikäli käsittelyssä huomataan puutteita tai se on lainvastaista, jäsenellä on oikeus 
tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle.  

7. Tietosuojaselosteen muuttaminen  

Kanta-Hämeen Tuglas-seura ry:n tietosuojaseloste julkaistaan seuran verkkosivulla ja päivitetään tarvittaessa 
(http://www.kantahameentuglasseura.net). 

 

Hallitus 8.10.2018 

 


