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Rekisteri- ja tietosuojaseloste 
 
Tämä on Kainuun Prikaatin Kilta Ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-
asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 27.5.2018. Viimeisin muutos 
27.5.2018 
 
1. Rekisterinpitäjä 
Kainuun Prikaatin Kilta Ry; c/o Markku Kananen; Oksatie 10, 87250 Kajaani 
 
2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 
Jarmo Kivilä, jarkiv56@gmail.com, p. 040 544 9105 
 
3. Rekisterin nimi 
Jäsenrekisteri 
 
4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on yhdistyksen 
jäsenyys. 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on jäsenmaksujen periminen ja yhdistyksen toiminnasta tiedot-
taminen. 
 
5. Rekisterin tietosisältö 
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: yhdistyslain ( 3 luku 11§ ) mukaisesti jäsenen täydellinen nimi ja 
kotipaikka, lisäksi yhteystiedot ( puhelinnumero, sähköpostiosoite ) ja syntymäaika 
).Henkilötunnuksia ei tallenneta. 
Tietoja säilytetään jäsenyyden päättymisen jälkeen kaksi ( 2 ) vuotta. 
 
6. Säännönmukaiset tietolähteet 
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan jäseneltä jäsenhakemuksen yhteydessä, sähköpostitse, puhe-
limitse ja muista tilanteista, joissa jäsen luovuttaa tietojaan. 
 
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto 
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin 
on sovittu jäsenen kanssa. 
 
8. Rekisterin suojauksen periaatteet 
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suoja-
taan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja ja muita henkilötietojen 
turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. 
Tietokoneessa on salasana. Manuaaliset tiedot ja varmuuskopio säilytettään lukitussa kaapissa. Pape-
ritulosteet tuhotaan polttamalla. 
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9. 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 sähköpostil-
la rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilölli-
syytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsään-
töisesti kuukauden kuluessa). 
 
10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 
Rekisterissä olevalla henkilöllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henki-
lötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostilla rekisterin-
pitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. 
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuu-
kauden kuluessa). 
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