
Tuunaisen sukuseura 

Jäsenrekisteriseloste
Laatimispäiväys: 4.7.2018. Päivitetty viimeksi: 8.11.2018

Rekisterinpitäjä
Tuunaisen sukuseura
Yhteystiedot: 
Hallituksen puheenjohtaja Ari Mikkilä 
ari.mikkila( AT )ki.fi

Rekisteriasioista vastaavat henkilöt

Ari Mikkilä 
Hallituksen puheenjohtaja 
ari.mikkila( AT ) iki.fi

Rekisterin nimi 
Tuunaisen sukuseuran jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Yhdistyslain 11 §:ssä tarkoitettu jäsenluettelo yhdistyksen jäsenistä 

Rekisterin tietosisältö

Jäsenrekisteriä varten kirjataan jokaisesta jäsenestä seuraavat tiedot:
Jäsenen nimi, postiosoite, kotipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika sekä jäseneksi 
liittymis- ja eroamistiedot ja jäsenmaksusuoritukset 
Jäsenryhmät ovat yhdistyksen sääntöjen mukaan: varsinaiset jäsenet, kannatus jäsenet ja 
kunniajäsenet sekä yhdistyksen päättämät muut tarpeelliset tiedot. 

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin henkilötiedot saadaan jäseniltä itseltään tai muussa tapauksessa heidän omaisiltaan, 
vainajien omaisilta ja julkisista lähteistä. Tiedot jäsenmaksuista ja muista yhdistyksen maksujen 
suorituksista saadaan tiliotteista ja kirjanpidosta. 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset rekisteristä

Tietoja luovutetaan vain seuran hallituksen jäsenille tai hallituksen erikseen tekemällä päätöksellä 
seuran jäsenelle, joka on niitä pyytänyt perustellusta syystä. Jäsenrekisterin nimi- ja osoitetietoja 
voidaan käyttää yhdistyksen jäsenkirjeiden ym. tiedotteiden postitukseen toimeksiantona 
ulkopuoliselle palveluntarjoajalle, joka hävittää tiedot postituksen tapahduttua. 



Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri suojataan lainsäädännön ja hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti. Elossa olevien 
henkilöiden arkaluonteisia tietoja käsitellään ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella.

Rekisteröidyn oikeuksien huomioon ottaminen

Rekisteröidylle varataan pyynnöstä mahdollisuus tarkastaa omat tietonsa. Virheellinen, tarpeeton, 
puutteellinen tai vanhentunut tieto oikaistaan, poistetaan tai täydennetään. Rekisteröidyn vaatimuksesta häntä
koskevia tietoja ei käsitellä eikä luovuteta. Kiellosta tai sen peruuttamisesta tehdään rekisteriin merkintä.
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Sukututkimusrekisterin rekisteriseloste

Laatimispäiväys: 4.7.2018. Päivitetty viimeksi: 8.11.2018

Rekisterinpitäjä 
Tuunaisen sukuseura
Yhteystiedot: 
Hallituksen puheenjohtaja Ari Mikkilä 
ari.mikkila( AT )iki.fi

Rekisteriasioista vastaavat henkilöt 

Ari Mikkilä 
Hallituksen puheenjohtaja 
ari.mikkila( AT )ki.fi

Rekisterin nimi 

Tuunaisen sukuseuran sukututkimusrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sukututkimus ja sukukirjan julkaiseminen

Rekisterin tietosisältö

Henkilöiden nimi, syntymäaika ja -paikka, vihkimisaika ja -paikka, kuolinaika ja -paikka, arvo tai ammatti ja 
muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset tiedot sekä suostumus- ja kieltotiedot. 

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Väestötietojärjestelmä, muu arkistoaineisto ja viranomaisrekisterit, painetut ja digitaaliset lähteet, sekä 
henkilöiden itsensä ja sukuun kuuluvien antamat tiedot 



Säännönmukaiset tietojen luovutukset rekisteristä

Tietoja luovutetaan ainoastaan sukututkimustarkoituksiin. Rekisteristä voidaan siirtää tietoja ulkomaille 
tietosuojavaltuutetun toimiston antamien ohjeiden mukaisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri suojataan lainsäädännön ja hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti. Elossa olevien 
henkilöiden arkaluonteisia tietoja käsitellään ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella.

Rekisteröidyn oikeuksien huomioon ottaminen

Rekisteröidylle varataan pyynnöstä mahdollisuus tarkastaa omat tietonsa. Virheellinen, tarpeeton, 
puutteellinen tai vanhentunut tieto oikaistaan, poistetaan tai täydennetään. Rekisteröidyn vaatimuksesta häntä
koskevia tietoja ei käsitellä eikä luovuteta. Kiellosta tai sen peruuttamisesta tehdään rekisteriin merkintä.
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Sukututkimuksen käytännesäännöt 

https://www.genealogia.fi/kaytannesaannot

