
TIETOSUOJASELOSTE 

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 

 

Laatimispäivä 

10.12.2022 

 

1 
Rekisterinpitäjä 

Nimi 
Pohjois-Karjalan Maanpuolustusyhdistys ry 
Yhteystiedot 
pkarmpy(at)gmail.com 

2 
Yhteyshenkilö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 
Liisa Pietarinen 

Yhteystiedot 
pkarmpy(at)gmail.com 

3 
Rekisterin 
nimi 

Pohjois-Karjalan Maanpuolustusyhdistyksen jäsenrekisteri. 

4 
Henkilötietojen käsittelyn 
tarkoitus 

Yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpito, jäsenmaksulaskutus, kevät- ja 
syyskokous- sekä esitelmätilaisuuksien kutsujen lähettäminen jäsenille, 
jäsenlehden (Maanpuolustus) lähettäminen. 

5 
Rekisterin tietosisältö 

Nimi, osoite ja sähköpostiosoite. 

6 
Säännönmukaiset 
tietolähteet 

Rekisteriin kerätään tietoja vain jäseneksi liittyneistä. Liittyminen 
tapahtuu pääsääntöisesti Maanpuolustuskurssin aikana 
liittymislomakkeella, jossa henkilö ilmaisee erikseen halunsa liittyä ja 
luvan luovuttaa tietonsa Pohjois-Karjalan Maanpuolustusyhdistyksen 
jäsenrekisteriin. Mikäli henkilö liittyy yhdistykseen kurssin jälkeen, 
kerätään tiedot häneltä liittymisen yhteydessä. Halutessaan henkilö voi 
kieltäytyä luovuttamasta jotain rekisteriin kerättävää tietoa. 
Laskutusta varten sähköposti ja osoite päivittyy jäsenen oman 
ilmoittamisen kautta. 

7 
Tietojen säännönmukaiset 
luovutukset 

Jäsenen nimi ja laskutusosoite luovutetaan neljästi vuodessa 
Maanpuolustus-lehden painotalolle jäsenlehden postitusta varten. 
Osoitelista velvoitetaan poistamaan postituksen jälkeen sekä 
tietokoneiden kovalevyiltä että sähköpostista. Jäsenellä on mahdollisuus 
kieltäytyä lehdestä, jolloin hänen osoitetietoaan ei lähetetä eteenpäin. 
Muutoin tietoja ei luovuteta eteenpäin lainkaan.  

8 
Tietojen siirto EU:n tai 
ETA:n ulkopuolelle 

Ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

9 
Rekisterin suojauksen 
periaatteet  

A Manuaalinen aineisto 

Jäsenrekisteri ei sisällä, eikä siitä oteta tulosteina tms. manuaalisesti 
käsiteltävää aineistoa. 
 
B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Käyttöoikeudet rekisteriin on vain yhdistyksen sihteerillä ja 
puheenjohtajalla. Rekisterin käyttäjät vastaavat rekisterin käytön 
turvallisuudesta käyttämällä vahvaa ja usein vaihdettavaa salasanaa. 



Rekisteristä tietokoneelle ladattuja tiedostoja (esimerkiksi osoitelistat) 
käsitellään vain virustorjuntaohjelmistolla varustetuilla tietokoneilla, 
joissa on vahva salasana. Tiedostot poistetaan käyttötarpeen päätyttyä.  

10 
Tarkastusoikeus 

Jokaisella rekisteriin kuuluvalla on oikeus tarkastaa rekisteriin kerätyt 
tietonsa. Pyynnön voi esittää tämän selosteen kohdassa 2 mainittujen 
yhteystietojen kautta. Henkilö tunnistetaan ennen pyynnön 
toteuttamista. 

11 
Oikeus vaatia tiedon 
korjaamista 

Jokainen rekisteriin kuuluva voi vaatia tietojensa korjaamista tämän 
selosteen kohdassa 2 mainittujen yhteystietojen kautta. Henkilö 
tunnistetaan ennen pyynnön toteuttamista. 

12 
Muut henkilötietojen 
käsittelyyn liittyvät 
oikeudet 

Rekisteriin kuuluva henkilö voi kieltää kaikkien muiden postien, paitsi 
jäsenmaksulaskun lähettämisen. 

 


