
     TIETOSUOJASELOSTE 
    Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

Laatimispäivä  5.5.2018 
 
 
1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Haralan Erä Ry (2253256-9) 

Osoite 

Lepolantie 58, 33900 Tampere 

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

sihteeri.haralanera@gmail.com 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Yhdistyksen sihteeri, Ilkka Kaakkolammi 
Osoite 

      

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

      

3 
Rekisterin 
nimi 

Jäsenrekisteri 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Yhdistyslain 11 §:ssä tarkoitettu jäsenluettelo yhdistyksen jäsenistä ja rekisteri toiminta-alueen 
maanomistajista. Rekistereiden ylläpito yhdistystoiminnan, laskutuksen ja tiedotteiden toimittamista ja 
muuta yhteydenpitoa varten. Yhdistys voi käyttää rekisterien sisältämiä tietoja toiminnan 
kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin 
 
 
 
 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

- nimi-, osoite-, puhelin- ja sähköpostitiedot 
- liittymis- ja eroamistiedot ja  
- jäsenmaksu- sekä maksukehoitustiedto 
- jäsenryhmätiedot yhdistyksen sääntöjen mukaan kuten varsinaiset jäsenet, kannattajajäsenet  
- muut mahdolliset yhdistyksen päättämät tarpeelliset tiedot.- henkilökohtaiset tiedot 
- tiedot maanomistukseen liitttyen 
 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

- Jäseniltä ja julkisista lähteistä saadut tiedot. 
- Kirjanpidosta saadut tiedot jäsen- ja muiden yhdistyksen maksujen suorituksista. 

 



    REKISTERISELOSTE      2 
 
7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

- Yhdistyksen johtokunnan jäsenille. 
- Suomen metsästäjäliitolle. 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Ei luovuteta. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Manuaalista aineistoa ei ole. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Sähköisen jäsenrekisterin ylläpidosta vastaa Suomen metsästäjäliitto. Rekisteriin pääsy vaatii 
käyttäjätunnuksen ja salasanan, minkä lisäksi yhteys on SSL-suojattu. 
  
Vain yhdistyksen jäsen- ja maanvuokrausasioita hoitaville henkilöillä on pääsy rekisteriin. 
 
Henkilötietoja säilytetään sen vuoden loppuun saakka, jolloin jäsen on eronnut yhdistyksen 
jäsenyydestä ja/tai maanvuokraussopimus päättynyt. 

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteritiedot. 
 
Rekisteröidyllä on oikeus tutustua ja nähdä rekisteröityä koskevat tiedot ja pyynnöstä saada niistä 
kopiot.  
 
Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä kirjallisesti yhdistykselle. 
 
Rekisteröidyn henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarvittaessa se tarkastetaan ennen tietojen 
antamista.  

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissään olevan virheellisen tiedon oikaisua. Oikaisupyyntö 
tehdään kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti. Rekisteröidyn henkilöllisyydestä varmistutaan ennen 
tietojen muuttamista. 
 
Oikaisupyyntö tehdään kirjallisesti ja lähetetään kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen. 
 
Yhdistyksen jäsenen on mahdollista myös itse muuttaa yhteystietojaan Suomen Metsästäjäliiton 
sähköisessä palvelussa. Yhdistyksen jäseniet saavat automaattisesti käyttäjätunnukset omien 
yhteystietojensa tarkastamista ja korjaamista varten. 

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

Ei ole. 



 


