
 

   
 
 
 

Jä senrekisteri- jä tietosuojäseloste 
 
Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen jäsenrekisteriseloste.  
 
Tämä tietosuojaseloste sisältää Yli-Maarian koulun ja päiväkodin vanhempainyhdistys ry:n 
jäsenrekisterin käyttöehdot. 
 

Jäsenrekisterinpitäjä ja rekisteri 
 
Jäsenrekisterin nimi 
 
Yli-Maarian koulun ja päiväkodin vanhempainyhdistyksen jäsenrekisteri 
 
Jäsenrekisterinpitäjä 
 
Yli-Maarian koulun ja päiväkodin vanhempainyhdistys ry, yhdistysrekisterinumero 222.682  
 
Yhteyshenkilö jäsenrekisteriä koskevissa asioissa  
 
Jäsenrekisteriasioiden yhteyshenkilönä toimii yhdistyksen jäsenvastaava. Kulloinkin virassa olevan 
jäsenvastaavan tiedot löytyvät vanhempainyhdistyksen kotisivuilta: 
https://blog.edu.turku.fi/ylimaaria/vanhempainyhdistys/  
Jäsenvastaavan tavoittaa myös sähköpostitse osoitteesta: ylimaarianvy@gmail.com 
  

Jäsenrekisterin henkilötietojen käyttötarkoitus 
 
Yhdistyksellä on velvollisuus pitää yllä jäsenrekisteriä. Jäsenrekisterin avulla yhdistys pitää 
yhteyttä jäseniinsä sekä tiedottaa yhdistyksen toiminnasta, tulevista tapahtumista ja kokouksista. 
 

Jäsenrekisterin tietosisältö ja tietolähteet 
 
Jäsenrekisteriin tallennettavat tiedot ovat jäseneksi liittyvän henkilön itsensä ilmoittamia. Tiedot 
ilmoitetaan liittymisen yhteydessä erillisellä jäsenlomakkeella, joka löytyy nettisivuiltamme: 
https://mailchi.mp/954484db3b12/yma_liityjaseneksi  
 
Jäsenrekisteriin tallennettavat tiedot ovat: 
- Etunimi 
- Sukunimi 
- Sähköpostiosoite 
- Kotipaikka 



 

   
 
 
- Koulu / Päiväkoti  
- Kouluaste  
 

Henkilötietojen luovuttaminen ja tietojen luovutus EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle  
 
Jäsenrekisterin henkilötietoja ei luovuteta ulkopuoliselle rekisterinpitäjän toimesta. Henkilötietoja ei 
näin ollen myöskään siirretä eikä luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  

Jäsenrekisterin suojaus ja henkilötietojen säilyttäminen 
 
Jäsenrekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä 
suojausohjelmilla ja jäsenrekisterinpitäjän salasanoilla. 
 
Henkilötietojen käyttöön on nimetty yhdistyksen hallituksessa jäsenvastaava. Hänen lisäkseen 
puheenjohtajalla on oikeudet tutkia ja käsitellä jäsentietoja.  
 
Henkilötietoja säilytetään jäsenrekisterissä ainoastaan jäsenyyden ajan. 

Rekisteröidyn oikeudet 
 
Tarkastusoikeus 
 
Jokaisella jäsenellä on oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tässä tietosuojaselosteessa 
tarkoitettuun jäsenrekisteriin tallennettu. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada kopio 
henkilötiedoistaan. 
 
Oikeus vaatia tietojen korjaamista, täydentämistä tai poistamista 
 
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot 
korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä 
toimittamalla tarvittavat lisätiedot. Halutessaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia kokonaan tietojen 
poistamista.  
 
Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä 
 
Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä. 

Yhteydenotot  
 
Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien tietojen tarkistamiseen 
liittyvissä asioissa, rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä jäsenrekisterinpitäjään sähköpostilla 
osoitteeseen ylimaarianvy@gmail.com.  



 

   
 
 

Muutokset tietosuojaselosteeseen ja päivittäminen 
 
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. 
Vanhempainyhdistyksen hallitus on hyväksynyt ja päivittänyt tämän tietosuojaselosteen 16.8.2020. 


