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1. Rekisterinpitäjä 

Nimi:   Lappeenranta Burleski ry 

Y-tunnus:   3082620-9 

Osoite:   c/o Sanna Pekari, Väinölänkatu 14, 53100 Lappeenranta 

Sähköpostiosoite:  lappeenrantaburleski@gmail.com 

2. Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa 

Yhdistys:   Lappeenranta Burleski ry 

Nimi 1:   puheenjohtaja Hanna Karppinen 

Sähköposti:  grace.indecent@hotmail.fi 

Nimi 2:   rahastonhoitaja Sanna Pekari 

Sähköposti:  ziizii@live.com 

Nimi 3:   varapuheenjohtaja Tiina Kautonen 

Sähköposti:  anitsu.tk@gmail.com 

3. Rekisterin nimi 

 Lappeenranta Burleski ry:n jäsenluettelo. 

4. Rekisteröidyt 

Jäsenluetteloon kirjataan 
o varsinaiset jäsenet 
o kannatusjäsenet 
o yhteistyökumppanit 
o kunniajäsenet 
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5. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus 

Oikeus jäsenluettelon ylläpitoon perustuu yhdistyslain velvoitteeseen (26.5.1989/503 
11§), ja oikeus tietojen käyttöön ja käsittelyyn perustuu henkilöiden itsensä antamaan 
suostumukseen. 

Kerättäviä henkilötietoja käytetään  

o jäsenluettelon ylläpitoon 

o yhdistyksen sisäiseen yhteydenpitoon 

o hallituksen ja jäsenten väliseen tiedottamiseen 

o toiminnan kartoittamiseen ja kehittämiseen (mm. kyselytutkimukset ja 

mielipidekyselyt) 

6. Käsiteltävät henkilötiedot 

Jäsenistä kerättävät tiedot 
o nimi ja kotikunta 
o puhelinnumero 
o sähköpostiosoite 

7. Säännönmukaiset tietolähteet 

Henkilötiedot saadaan ja kerätään vain jäseniltä itseltään. 

8. Tietojen luovutus ja siirtäminen 

Jäsenluettelon mukaisia ja yhdistyksen tiedossa olevia henkilötietoja ei luovuteta 
eteenpäin kolmansille osapuolille.  

Mikäli jäsenluettelon tietoja kysytään esim. tutkimuskäyttöön, tietojen luovutuksia voi-
daan tehdä vain henkilöiden itsensä antamalla kirjallisella suostumuksella. 

Tietoja ei siirretä EU/ETA-maiden ulkopuolelle. 

9.  Tietojen suojaus 

Henkilötietojen suojaus ja salassapito varmistetaan säilyttämällä tiedot yksityisillä ti-
leillä, joissa on käytössä käyttäjätunnukset, salasanat ja palomuurit.  

10. Tietojen käsittelyn kesto 

Jäsenluettelon tiedot säilytetään vain jäsenyyden keston ajan. Kun hallitus on toden-
nut jäsenyyden päättyneen, kaikki henkilötiedot poistetaan luettelosta. 

Kannatusjäsenten ja yhteistyökumppaneiden tiedot säilytetään se aika, minkä yhteis-
työ ja yhteydenpito vaatii. Sopimusten rauettua tiedot poistetaan. 

Jos tietoja täytyy edellä mainittujen käsittelyaikojen loputtua edelleen säilyttää (esim. 
kirjanpitolain mukaiset säilytysaikavaatimukset), niiden säilystysajat ovat lain ja sää-
dösten mukaiset minimiajat. 
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11. Tietojen käsittelijät 

Jäsenluetteloa ja henkilötietoja käsittelevät yhdistyksen hallituksen tehtävittäin ni-
meämät vastuuhenkilöt. Henkilötiedot ovat vain yhdistyksen hallituksen nähtävillä ja 
käytettävissä perustellusta syystä. 

Tarvittaessa ja toimintakäytäntöjen niin vaatiessa henkilötietojen käsittely voidaan 
osittain ulkoistaa kolmannelle osapuolelle, jolloin sopimusjärjestelyin varmistetaan, 
että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja 
muutoin asianmukaisesti. 

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

Tietojenkäsittely ei sisällä automaattista päätöksentekoa tai profilointia. 

13. Rekisteröityjen oikeudet 

Rekisteröidyllä on tietojensa käsittelyä koskeva oikeus 

o tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. 

o vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista. 

o rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen 

artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. 

o peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä 

henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. 

o pyytää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä tai rajoittamaan niiden 

käsittelyä. 

o siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen. 

o tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos kokee, että henkilötietojen käsitelyssä 

on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

o kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin. 

Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista tai poistoa koskevaa pyyn-
töä ainoastaan laissa säädetyin perustein. Mikäli rekisterinpitäjä ei suostu rekiste-
röidyn vaatimuksiin, on rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Re-
kisteröidyllä on myös oikeus vaatia, että kiistanalaisten tietojen käsittelyä rajoitetaan 
siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistuksi. 

14. Yhteydenotot 

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti jolle-
kin kohdassa kaksi (2) nimetyistä yhteyshenkilöistä. 

15. Muutokset tietosuojaselosteessa 

Mikäli tätä selostetta muutetaan, muutokset merkitään selosteeseen. Mikäli muutok-
set ovat merkittäviä, niistä informoidaan myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai 
ilmoituksella kotisivujen jäsenosiossa. 

 


