REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispvm: _22.10.2003 ______

.

1. Rekisterinpitäjä

Nimi
Luostaristen sukuseura ry
Rekisterinumero 180448

Yhteystiedot (osoite, puhelin…)
c/o Reijo Luostarinen Kylmäpurontie 6, 79350 Itä-Soisalo
c/o Pentti Huskanen Pistekankaantie 11, 71720 KÄÄRMELAHTI
2. Rekisteriasioista vastaava
henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Nimi
Sukuseuran hallituksen pj. Reijo Luostarinen
Sukuseuran sihteeri Pentti Huskanen

Yhteystiedot (osoite, puhelin…)
Reijo Luostarinen
Kylmäpurontie 6, 79350 Itä-Soisalo
puh. 040-5689172
reijo.luostarinen@pp.inet.fi
Pentti Huskanen
Pistekankaantie 11, 71720 KÄÄRMELAHTI
puh. 044-5216108
pentti.huskanen@gmail.com

3. Rekisterin nimi

4. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus
(rekisterin käyttötarkoitus)

Luostaristen sukuseura ry:n sukurekisteri

Sukumatrikkelin ja Yhdistyslain 503/1989 11§ mukaisen jäsenluettelon
ylläpito sukututkimusta, sukutiedotteiden ja kirjan toimittamista sekä
muuta yhteydenpitoa varten.
Sukuseura voi käyttää sukurekisterin sisältämiä tietoja toiminnan
kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin.
Sukuseura voi julkaista sukurekisterin sisältämiä tietoja sähköisenä tai
kirjallisena, ellei sukurekisteriin kuuluva sitä erikseen kiellä (ks. kohta 9).
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5. Rekisterin tietosisältö

HENKILÖTIEDOT:
henkilön etu- ja sukunimi (nyk. ja ent.), syntymäaika ja -paikka,
postitusosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, perhetiedot, ammatti tai
arvo, koulutus, kohdassa 6 mainituista tietolähteistä saatavat muut
elämäkerralliset tiedot
SUKUSEURAN MUODOSTAMAT TIEDOT:
jäsentunnus, jäsentyyppi (varsinainen, perhe, kunnia, kannatus), jäsenyyden
alkamis- ja loppumispäivämäärä, jäsenmaksutiedot, sukuhaara, tietolähteet

6. Säännönmukaiset
tietolähteet *

- henkilön itsensä ilmoittamat tiedot
- henkilön sukulaisten ilmoittamat tiedot
- matrikkelit ja muut julkaisut
- sukututkimuksen perinteiset arkistolähteet
- Väestörekisterikeskus

7. Säännönmukaiset tietojen
luovutukset ja tietojen siirto
EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle

Sukuseura voi luovuttaa sukurekisterin tietoja sukuseuran sääntö kohdan
14§ mukaan Henkilötietolain 26§ sallimissa puitteissa.

8. Rekisterin suojauksen
periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
- yhdistyksen arkistossa, jota hoitaa puheenjohtaja / sihteeri
B. ATK:lle talletetut tiedot
- käyttäminen edellyttää salasanaa
- tiedoista otetaan varmuuskopio säännöllisesti

9. Tarkastus- ja kielto-oikeus

Rekisteriin kuuluvalla on Henkilötietolain 26§ mukaisesti oikeus tarkastaa
mitä häntä koskevia tietoja jäsenrekisteriin on talletettu ja kieltää tietojensa
julkaiseminen tai luovuttaminen.
Tarkastus- tai kieltopyyntö tulee toimittaa rekisteristä vastaavalle
henkilölle.

* HetiL 10 § ei edellytä nimenomaisesti tiedon merkitsemistä, mutta se on tarkoituksenmukaista merkitä rekisteröityjen
tiedonsaantioikeuksien kannalta. Se myös kuvaa osaltaan rekisterin tietosisältöä.
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Liitetiedosto
Yhdistyslaki 503/ 1989
11 § Jäsenluettelo
Yhdistyksen jäsenistä on hallituksen pidettävä luetteloa. Luetteloon on merkittävä kunkin jäsenen täydellinen nimi
ja kotipaikka sekä ulkomaalaisen osalta lisäksi kansalaisuus.
Yhdistyksen jäsenelle on pyydettäessä varattava tilaisuus tutustua 1 momentissa tarkoitettuihin tietoihin.
Jäsenluettelossa olevien tietojen luovuttamisesta muutoin säädetään henkilörekisterilaissa (471/87).
Luovuttamisesta voi päättää yhdistyksen hallitus.
Henkilötietolaki (523/99)
11 § Arkaluonteisten tietojen käsittelykielto
Arkaluonteisten henkilötietojen käsittely on kielletty. Arkaluonteisina tietoina pidetään henkilötietoja, jotka
kuvaavat tai on tarkoitettu kuvaamaan:
1) rotua tai etnistä alkuperää;
2) henkilön yhteiskunnallista, poliittista tai uskonnollista vakaumusta tai ammattiliittoon kuulumista;
3) rikollista tekoa, rangaistusta tai muuta rikoksen seuraamusta;
4) henkilön terveydentilaa, sairautta tai vammaisuutta taikka häneen kohdistettuja hoitotoimenpiteitä tai niihin
verrattavia toimia;
5) henkilön seksuaalista suuntautumista tai käyttäytymistä; taikka
6) henkilön sosiaalihuollon tarvetta tai hänen saamiaan sosiaalihuollon palveluja, tukitoimia ja muita
sosiaalihuollon etuuksia.
26 § Tarkastusoikeus
Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada
tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.
Rekisterinpitäjän on samalla ilmoitettava rekisteröidylle rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä, mihin
rekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan. Silloin kun on kysymys 31 §:ssä tarkoitetusta
automatisoidusta päätöksestä, rekisteröidyllä on oikeus saada tieto myös tietojen automaattiseen käsittelyyn
liittyvistä toiminta- periaatteista.
Luottotietotoimintaa harjoittavan rekisterinpitäjän on rekisteröidyn pyynnöstä annettava tieto siitä, kenelle tai
mihin tätä koskevia henkilöluottotietoja on kuuden viimeisen kuukauden aikana luovutettu sekä keneltä tai mistä
rekisteröityä koskevat tiedot ovat peräisin.
Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta korvauksen vain, jos siitä, kun asianomainen edellisen kerran sai
tarkastettavakseen rekisterin tiedot, on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi. Perittävän korvauksen tulee olla
kohtuullinen eikä se saa ylittää tiedon antamisesta aiheutuvia välittömiä kustannuksia.
Luostaristen sukuseura ry:n sääntö
14 §.
Yhdistyksen hallussa olevasta sukuluettelotietokannasta saa ainoastaan hallituksen luvalla tietoja yhdistyksen
jäsenmaksunmaksaneet, ainaisjäsenet ja sukututkimusta tekevät henkilöt puheenjohtajalta tai
sukututkimusohjelman haltioilta. Muuten noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.

