
TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

Laatimispäivä

23.5.2018

1a
Rekisterin-
pitäjä

Nimi

Kurittulan koulun vanhempainyhdistys ry

Osoite

c/o Puheenjohtaja Anu Kankarjärvi

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

kurittula.vy@gmail.com

2
Yhteyshenki-
lö rekisteriä
koskevissa
asioissa

Nimi

Satu Salomäki, rahastonhoitaja
Osoite

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

kurittula.vy@gmail.com

3
Rekisterin 
nimi

(1) Jäsenrekisteri; (2) Vapaaehtoisrekisteri

4
Henkilötieto-
jen käsittelyn
tarkoitus

(1) Kurittulan koulun vanhempainyhdistys ry käsittelee henkilötietoja yhdistyksen jäsenyyttä varten. 
Jäsenyys edellyttää jäsenmaksun maksamista.
(2) Kurittulan koulun vanhempainyhdistys ry käsittelee henkilötietoja yhdistyksen vapaaehtois 
yhteyslistaa varten. Vapaaehtoiseksi ryhtyminen edellyttää ilmoittautumista.

5
Rekisterin
tietosisältö

Henkilötietoja säilytetään toimintakauden ajan ja tiedot hävitetään toimintakauden päättyessä (31.7), 
kuitenkin viimeistään seuraavan vuosikokouksen jälkeen. Maksutietoja käsitellään kirjanpitoaineiston 
yhteydessä. Niitä säilytetään kirjanpitolain edellyttämän ajan. Tiedot poistetaan, kun määritelty 
säilytysaika on kulunut umpeen. 
Henkilöryhmät, joiden tietoja käsitellään, ovat Rekisterinpitäjän järjestämään tapahtumaan osallistujia
tai markkinointiluvan antaneita.
Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa tapahtumaan ilmoittautuneen etu- ja sukunimi- sekä 
mahdollisia yhteystietoja ja tapahtumaan liittyviä muita tarpeellisia tietoja. Rekisteröidyn itsensä 
syöttämät ilmoittautumistiedot saattavat sisältää myös seuraavia tietoja: nimi, sähköposti, 
puhlinnumero, oppilaan nimi ja luokka. Jäsenrekisterin tiedot ovat yhdistyslain (503/1989) 11§ 
edellyttämiä.
Lisäksi maksullisessa tapahtumista saatetaan tallentaa maksutiedot, joiden osalta käsittelyn suorittaa
rahastonhoitaja.

6
Säännönmu-
kaiset tieto-
lähteet

Pankissa tai verkkopankissa yhdistyksen tilille maksetun jäsenmaksun maksajan nimi.

Osallistujan itse luovuttamat tiedot sähköpostitse tai jäsen- ja palautelomakkeisiin.
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7
Tietojen 
sään-
nönmukaiset
luovutukset

Rekisterin tiedot ovat vain Kurittulan koulun vanhempainyhdistyksen käyttöön. Rekisteritietoja ei 
luovuteta eteenpäin.

8
Tietojen 
siirto
EU:n tai 
ETA:n
ulkopuolelle

Rekisteritietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

     

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisterit säilytetään rahastonhoitajan salasanasuojatulla tietokoneella. Tiedostoihin on pääsy 
ainoastaan rahastohoitajalla. Rekistereitä ei säilytetä paperisena.

10
Tarkastus-
oikeus

Rekisteröity voi halutessaan pyytää nähtäville, mitä hänestä on tallennettu. Pyyntö esitetään 
kirjallisesti sähköpostilla yhdistyksen puheenjohtajalle.  
Lisätietoja tarkastusoikeudesta www.tietosuoja.fi/1676.htm

11
Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista

Rekisteröity voi halutessaan pyytää tietojensa korjaamista.  Pyyntö esitetään kirjallisesti sähköpostilla
yhdistyksen puheenjohtajalle.  
Lisätietoja tarkastusoikeudesta www.tietosuoja.fi/1677.htm

12
Muut henkilö-
tietojen käsit-
telyyn liitty-
vät oikeudet

Henkilötietolain 30§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä 
itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja
mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Rekisteröidyn 
oikeuksista voi olla säädetty myös muussa lainsäädännössä. 


