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1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Historian ja etnologian laitoksen tutkijat ry, Y-tunnus 2478864-8 

Osoite 

Historian ja etnologian laitos, PL 35 (H), 40014, Jyväskylän yliopisto 

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

      

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Impola Petteri, ry:n rahastonhoitaja 
Osoite 

Historian ja etnologian laitos, PL 35 (H), 40014 Jyväskylän yliopisto 

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

petteri.s.impola(at)jyu.fi 

3 
Rekisterin 
nimi 

Jäsenrekisteri 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Jäsenrekisteriin kerätään henkilö- ja yhteystietoja yhdistyksen ajantasaisen jäsenmäärätiedon 
ylläpitämiseen, liittymis- ja vuosijäsenmaksujen seurantaan sekä yhdityksen ja sen jäsenten väliseen 
tiedotukseen. 

 

Yhdistyksestä eronneen jäsenen tiedot poistetaan välittömästi jäsenrekisteristä.      

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Yhdistyksen jäsenen: nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kotipaikkakunta, liittymispäivä, 
liittymisjäsenmaksu, vuosijäsenmaksut      

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Yhdistyksen jäseneltä pyydetään yhdistykseen liittymisen yhteydessä henkilökohtaisella 
suostumuksella ilmoittamaan seuraavat tiedot ja velvoitetaan hänet ilmoittamaan mahdollisista 
muutoksista yhdistykselle: nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kotipaikkakunta  

 

Lisäksi yhdistyksen rahastonhoitaja ylläpitää yhdityksen tilitietojen perusteella ajantasaista liittymis- ja 
vuosijäsenmaksu tietoa.      
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Yhdistylain (11 §:n 2 momentin) mukaisesti yhdistyksen jäsenillä on oikeus tutustua yhdityksen 
jäsenien nimiin ja kotipaikkoihin. Lisäksi jokaisella jäsenellä on tarkastusoikeus omiin tietoihinsa. 
Muita jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta yhdistyksen hallituksen ulkopuolisille. 

 

Jäsenrekisterin yhteyshenkilö eli rahastonhoitaja luovuttaa tarvittaessa yhdistyksen hallitukselle 1) 
tietoa liittymis- tai vuosijäsenmaksu tilanteesta, jotta hallitus voi päättää uusien jäsenten 
hyväksymisestä yhditykseen tai päättää jäsenmaksun laiminlyöneen erottamisesta yhdistyksestä 
kontrolloidakseen yhdistyksen jäsentilannetta, 2) yhteystietoja yhdistyksen sisäistä viestintää varten.  

 

Yksittäisiä jäsentietoja ei mainita vuosikertomuksissa, vain jäsenten kokonaismäärä toimikauden 
päättyessä.       

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Ei. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Jäsenrekisterin yhteyshenkilö eli rahastonhoitaja säilyttää manuaalista aineistoa lukitussa kaapissa, 
joka on lukitussa ja valvotussa tilassa. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

ATK:lla käsiteltävät tiedostot on sijoitettu muistitikulle ja varamuistitikulle, joita jäsenrekisterin 
yhteyshenkilö eli rahastonhoitaja säilyttää lukitussa kaapissa, joka on lukitussa ja valvotussa tilassa. 
Muistitikkuja ei käytetä yleisillä tietokoneilla. 
 
Yhdistyksen jäseneksi liityttäessä käytetään yhdistyksen kotisivuilla olevaa lomaketta, joka on 
luonteeltaan vain yhteydenottolomaketta. Tätä seuraa rahastonhoitajan henkilökohtainen 
yhteydenotto jäsenehdokkaaseen ja turvattu kahdenkeskinen henkilö- ja yhteystietojen luovutus.   

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Pääsääntöisesti jokaisella yhdityksen jäsenellä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut 
tietonsa.  

 

Tarkastuspyyntö tulee osoittaa jäsenrekisterin yhteyshenkilölle eli yhdistyksen rahastonhoitajalle. 

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Jokaisella yhdistyksen jäsenellä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.  

 

Korjauspyyntö osoitetaan kirjallisena jäsenrekisterin yhteyshenkilölle eli rahastonhoitajalle. 

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

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyillä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä 
itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja 
mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. 

 

Historian ja etnologian laitoksen tutkijat ry ei käsittele henkilötietoja edellä kuvattuihin tarkoituksiin.   

 


