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1. Rekisterinpitäjä 

Helsingin Seudun Lapinkävijät ry 
c/o Markus Pyhälä 
Suokatu 16 C31 
05800 Hyvinkää 

Puheenjohtaja: Markus Pyhälä, markus.pyhala(at)lapinkavijat.fi, 040 419 0967 
Jäsensihteeri: Saara Loiste, jasenasiat(at)lapinkavijat.fi, 040 562 6231 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 

Jäsenrekisterin ylläpitäjä: Sakari Palo, jasenasiat(at)lapinkavijat.fi, 040 530 9578 
Varahenkilö: Kauko Hämäläinen, jasenasiat(at)lapinkavijat.fi 

3. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön liittyminen Helsingin Seudun 
Lapinkävijöiden jäseneksi. 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Lapinkävijä -jäsenlehden postitus ja jäsenmaksujen perintä. 

Jäsenet voivat erikseen liittyä yhdistyksen sähköpostilistalle, jolla tiedotetaan viimehetken 
muutoksista yhdistyksen toiminnassa. Sähköpostilistaa ylläpitää Sakari Palo ja sille liitytään 
lähettämällä sähköposti osoitteeseen jasenasiat(at)lapinkavijat.fi. 

Jäsenrekisterin tai sähköpostilistan tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai 
profilointiin. 

4. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, 
sähköpostiosoite ja osoite), jäsenmaksutiedot ja muut jäsenyyteen ja lehden tilaukseen liittyvät 
tiedot. 

Tietoja säilytetään jäsenyyden ajan. 

5. Tietojen luovutukset 

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Jäsenrekisterin ylläpitäjä lähettää varahenkilölle varmuuskopion 
jäsenrekisteristä tarvittaessa. 

  



6. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Sekä jäsenrekisterin ylläpitäjän että 
varahenkilön koneet on suojattu palomuurilla ja ajantasaisella virustentorjuntaohjelmalla. 
Rekisterin varmuuskopion tiedot siirretään salattuna. 

7. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja 
vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli 
henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää 
sähköpostilla rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää 
todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa 
säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

8. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen 
rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Tällöin myös henkilön jäsenyys katkeaa. Niin ikään 
rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten 
henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse 
rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan 
henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä 
ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

 


