
 
 
 
 
 

Rekisteri- ja tietosuojaseloste  
Tämä on Helsingin rauhanyhdistys Ry:n henkilötietolain(10 ja24§) ja EU:n yleisen tietosuoja-
asetuksen (GDPR (30 artiklan)) mukainen rekisteri-ja tietosuojaseloste. Laadittu 
14.05.2018.Viimeisin muutos 14.05.2018.  
 
 
 

 
1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot 
 
 
 

 
Helsingin Rauhanyhdistys ry  
Y-tunnus: 78.525 

 
2. Yhteyshenkilö rekisteriä kos-

kevissa asioissa 
 
 

 
Mikäli rekisteröidyllä on kysyttävää henkilötietojen kä-
sittelystä tai hän haluaa käyttää oikeuksiaan rekisteröi-
tynä, voi ottaa yhteyttä yhteyshenkilöön: 
 
Seuratoimikunnan puheenjohtaja seurat@hry.fi 

3. Rekisterin nimi Helsingin Rauhanyhdistyksen jäsenrekisteri 

 
4. Henkilötietojen käsittelyn tar-

koitus  
 
 

 
Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja rekisteröidyn 
suostumuksen perusteella ja sille yhdistyslain mukaan 
kuuluvan rauhanyhdistyksen jäsenrekisterin ylläpitä-
miseksi.  Rekisteriä käytetään jäsenmaksujen perimi-
seen, yhdistysten kokousten järjestämiseen, yhdistyk-
sen työvuoroihin ja toimintaan liittyen sekä yhteydenpi-
toon yhdistyksen ja jäsenten välillä. 
 
Rekisteriin kerätään ainoastaan tietoja, jotka ovat tar-
peen edellä mainittujen tarkoitusten toteuttamisen ja 
lain edellyttämien toimintojen kannalta. Rekisteriin tie-
toja kerättäessä noudatetaan tietosuoja-asetuksen 5 
artiklan mukaisia henkilötietojen käsittelyä koskevia 
periaatteita. 
 

5 Rekisterin tietosisältö Rekisteriin talletettavia tietoja ovat:  
- koko nimi; syntymäaika 
- yhteystiedot (muun muassa sähköpostiosoite, 

puhelinnumero, katuosoite, postinumero, posti-
toimipaikka)  

- muut rekisteröidyn itse antamat tiedot 
 

 
6 Säännönmukaiset tietolähteet 
 
 

 
Henkilötietorekisteriin kerätyt henkilötiedot ovat rekiste-
röidyn antamia tietoja tai palveluiden käytöstä muodos-
tettuja tietoja Rauhanyhdistyksen jäseneksi hyväksy-
tyistä henkilöistä.  
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7 Tietojen säilyttäminen Tietoja säilytetään rekisterissä jäsenyyden ajan. Jäse-
nyyden loppuessa henkilötiedot poistetaan rekisteristä 

8 Henkilötietojen käsittelijät 
 
 
 

Rekisterinpitäjän vastuuhenkilöt voivat käsitellä henki-
lötietoja voimassaolevan tietosuojalain säädännön mu-
kaisesti. Rekisterinpitäjä voi myös ulkoistaa henkilötie-
tojen käsittelyn kolmannelle osapuolelle (esim. ulkoi-
nen tallennuspalvelu), jolloin taataan sopimusjärjeste-
lyin, että henkilötietoja käsitellään kulloinkin voimassa-
olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin 
asianmukaisesti tässä tietosuojakäytännössä esitetyllä 
tavalla.  
 
 
 

9 Tietojen luovutukset ja siirrot Helsingin rauhanyhdistys ei luovuta jäsenrekisterin tie-
toja säännönmukaisesti muille tahoille. Rauhanyhdistys 
voi siirtää rekisteröidyn henkilötietoja toimeksiannosta 
käsitteleville palveluntarjoajille ja alihankkijoille.    
 
Rekisteröidyn henkilötietoja voidaan lain mukaan luo-
vuttaa kolmansille osapuolille myös ilman rekisteröidyn 
suostumusta lain tai viranomaismääräyksen sitä vel-
voittaessa.  
     
Rekisteröidyn henkilötietoja ei luovuteta tai siirretä Eu-
roopan unionin ("EU") tai Euroopan talousalueen 
("ETA") ulkopuolelle. 
 

10 Rekisteröidyn oikeudet 
 
 

 
Jäsenellä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tie-
toja rekisteriin on talletettu. Mikäli henkilö haluaa tar-
kistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikai-
sua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. 
Jäsenellä on oikeus poistaa tiedot ilmoittamalla siitä 
kirjallisesti postitse tai sähköpostitse. Rekisterinpitäjä 
voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan 
henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa rekiste-
röidylle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä 
ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

 
11 Rekisterin suojaus 

 

 
Rekisteriä voi käyttää vain Rauhanyhdistyksen johto-
kunnan siihen valtuuttamat henkilöt.  Rekisteri digitaa-
linen. Sen käyttö on suojattu normaalien käyttäjätun-
nusten ja salasanojen avulla. 
Kun rekisteritietoja säilytetään ulkoisen tallennuspalve-
lun toimittajan internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyy-
sisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan sopi-
muksellisesti erillisellä tietosuojaliitteellä. 
Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja 
sekä järjestelmän käyttöoikeuksia ja muita 
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henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja 
käsitellään luottamuksellisesti ja vain vastuuhenkilöi-
den toimesta 
 

 


