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Oulun Sukututkimusseura ry

Henkilötietojen käsittely Oulun Sukututkimusseura ry:ssä
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 30 artiklan mukainen seloste henkilötietojen käsittelytoimista Oulun
Sukututkimusseurassa.

Rekisterinpitäjä
Oulun Sukututkimusseura


Rekisterinpitäjän edustaja: Puheenjohtaja Solja Holappa, Yli-Laukantie 1, 91500 Muhos,
puheenjohtaja@oulunsukututkimusseura.fi

Rekisterin nimi ja henkilötietojen käsittelijät
Oulun sukututkimusseura ry:n jäsenrekisteri-nimistä rekisteriä hoidetaan Yhdistysavaimen Rekisteriohjelmalla https://www.yhdistysavain.fi/





Puheenjohtaja: Solja Holappa, puheenjohtaja@oulunsukututkimusseura.fi
Jäsenrekisterin ylläpitäjä: Alpo Mikkonen, jasensihteeri@oulunsukututkimusseura.fi
Rahastonhoitaja: Hannu Jaakola, rahastonhoitaja@oulunsukututkimusseura.fi
Jäsenlehden taittaja: Heikki Halleen, lehti@oulunsukututkimusseura.fi

Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteet sekä rekisteröityjen ryhmät





Käsittelyn tarkoitukset: Yhdistyslain 11 §:n mukaisen velvoitteen täyttäminen, jäsenetujen hallinnointi
(mm. Oulun sukututkija-lehden lähettäminen ja Oulun Sukututkimusseuran jäsensivuston
käyttäjätunnusten ylläpito) ja jäsenmaksujen laskutus (Yhdistysavain-ohjelmalla).
Oikeusperuste: Rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen (tietosuoja-asetuksen 6
artikla kohta 1c).
Rekisteröidyt: Oulun Sukututkimusseuran jäsenet.

Käsiteltävät henkilötiedot ja niiden säilytysaika
Jäsenrekisteri:




Jäsenten nimet, osoitteet, puhelin- ja sähköpostitiedot sekä jäseneksi liittymis- ja eroamistiedot sekä
jäsenmaksutiedot. Jäsenryhmät yhdistyksen sääntöjen mukaan kuten kunniajäsenet, varsinaiset
jäsenet sekä ainaisjäsenet ja muut yhdistyksen päättämät tarpeelliset tiedot. Tunnistetiedot on saatu
rekisteröidyltä itseltään ja maksutiedot on tallennettu maksutapahtuman yhteydessä.
Henkilötietoja säilytetään Oulun Sukututkimusseuran tietojärjestelmässä niin kauan kuin henkilö on
Sukututkimusseuran jäsen ja poistetaan, kun rekisteröidyn ero on astunut voimaan tai hänet on
katsottu eronneeksi esim. maksamattoman jäsenmaksun vuoksi. Kirjanpitoon siirrettyjä
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jäsenmaksunmaksutietoja säilytetään kirjanpitolain 2 luvun 10 §:n mukaisesti, jonka säätämän ajan
kuluttua ne hävitetään.
Sosiaalinen media:


Oulun Sukututkimusseuralla ei toistaiseksi ole virallisesti seuran hallinnoimaa sosiaalisen median
kanavaa mutta käyttää aktiivisesti Pohjois-Pohjanmaan alueellisia sukututkimusryhmiä
tiedottamiskanavanaan (Juuret Pohjois-Pohjanmaalla-sukututkimusryhmä sekä Kainuulaiset suvutsukututkimusryhmä). Oulun Sukututkimusseura ei kerää sosiaalisen median käyttäjistä tietoa eikä ole
vastuullinen käyttäjien palveluntarjoajille antamista tunnistetiedoista eikä niiden käytöstä. Käyttäjät
antavat itse tunnistetietonsa palveluntarjoajille palvelun käyttäjäksi rekisteröityessään. Oulun
Sukututkimusseura ei käsittele sosiaalisen median kautta antamissa tiedotteissaan tms. sisällöissä
henkilötietoja.

Verkkosivusto:


Käsiteltävät henkilötiedot: Sukututkimusseura ei kerää tietojärjestelmäänsä verkkosivuston
selaamisesta kertyviä tunnistetietoja (evästeitä), eikä käsittele palvelimelle kertyviä verkkosivuston
käyttäjien IP-osoitteita.

Henkilötietojen vastaanottajat ja jatkokäsittely
Oulun Sukututkimusseura luovuttaa tietoja jäsenrekisteristä vain hallituksen jäsenille sekä jäsenlehden tms.
postituksesta vastaavalle painotalolle Grano Oy:lle, jonka kanssa on tehty luovutettujen tietojen käsittelyn
osalta sopimus, joka estää tietojen edelleen luovuttamisen kolmannelle osapuolelle. Oulun
Sukututkimusseura ei siirrä tai luovuta henkilötietoja jäsenrekisteristään muille osapuolille eikä kolmanteen
maahan eikä käsittele henkilötietoja edelleen muihin tarkoituksiin kuin niihin, joihin ne on kerätty. Jäsenen
tutkimista suvuista luovutetaan nimitieto (Nieminen/Tyrnävä, Lahtinen/Kuusamo jne.) ja henkilön
sähköpostiosoite kysyjille vain jos jäsen on antanut siihen erikseen luvan.
Käsittelyn turvatoimet
Tietojenkäsittelyn turvallisuuden takaamiseksi Oulun Sukututkimusseura on antanut seuran henkilötietojen
käsittelijöille asianmukaiset ohjeet tietosuoja-asetuksen soveltamisessa. Lisäksi Oulun Sukututkimusseura
on tehnyt jäsenrekisteriohjelman toimittajan kanssa henkilötietojen käsittelyn osalta kirjallisen sopimuksen.
Oulun Sukututkimusseura ei käsittele henkilötietoja, jotka todennäköisesti aiheuttaisivat rekisteröidyn
oikeuksien ja vapauksien kannalta korkean riskin toteutumisen. Tietojen eheyden ja saatavuuden
takaamiseksi ja laittoman käytön estämiseksi Oulun Sukututkimusseura käyttää luotettavia
tietojärjestelmien ja palvelinpalvelujen toimittajia, jotka huolehtivat henkilötietojen asianmukaisesta
teknisestä suojaukset.
Sukututkimusseura on velvoittanut alihankintaperiaatteella toimivat henkilötietojen käsittelijät sekä
ohjelmistojen ja palvelinpalvelujen toimittajat tiedottamaan viivytyksettä tietoonsa tulleista
tietoturvaloukkauksista rekisterinpitäjälle niiden dokumentoimiseksi.
Rekisteröidyn oikeudet
1. Rekisteröidyllä on oikeus saada jäljennös itseään koskevista henkilötiedoista.
2. Rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskeva virheellinen henkilötieto oikaistua.
3. Rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskeva henkilötieto poistetuksi rekisteristä ja kieltää
henkilötietojensa käsittely.
4. Rekisteröidyllä on oikeus saada itse antamansa henkilötiedot siirretyksi toiseen järjestelmään silloin, kun
henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen.
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5. Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojensa käsittelylle.
6. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuoja-asetuksen tai muun lainsäädännön vastaisesta
henkilötietojensa käsittelystä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon.
Oulun Sukututkimusseuran käyttämän Yhdistysavain-ohjelman kautta jokainen sähköpostiosoitteensa
antanut jäsen pääsee sähköpostissa saamansa linkin kautta tarkistamaan tietonsa ja korjaamaan niitä.
Tietojen tarkistuspyyntö lähetetään jäsenille kahdesti vuodessa.

