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Rekisterin nimi 

 

Adoptioperheet ry:n   

1) jäsen-,  

2) lehden tilaus-,  

3) vapaaehtoisryhmien ja  

4) sidosryhmien yhteystiedot 

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / 

rekisterin käyttötarkoitus 

 

Ylläpitää jäsenrekisteriä yhdistyslain mukai-

sesti. Tiedottaa jäseniä yhdistyksen jäseniä ja 

muita kentän toimijoita omista sekä sidos-
ryhmien tapahtumista.  

Halutessaan rekisteröidyt ihmiset voivat ilmoit-

taa itsestään lisätietoja, joiden perusteella 

yhdistys osaa kohdentaa tiedotusta. 
Yhdistyksen eri luottamus- ja vapaaehtois-

tehtävissä toimineilla on merkintä toimen-

kuvasta tarkennettua tiedottamista varten.  
Samassa rekisterissä ovat tiedot myös yhteis-

työkumppaneista ja lehtitilaajista (ei-jäseniä), 
joiden henkilötietoja tarvitaan lehtitilausten ja 
uutiskirjeiden välittämiseen tilaajille. 

 
Rekisterin tietoja käytetään jäsenpalvelujen 

hoitamiseen, tiedottamiseen sekä yhdistyksen 

välittämien tuotteiden ja järjestämien tapah- 
tumien laskuttamiseen. 

  



 

Rekisterin tietosisältö 
• Yhteystiedot (nimi ja osoite pakollisia tietoja, 
puhelinnumero ja sähköposti vapaaehtoisia) 

• Jäsenyystiedot (jäsennumero, jäsenyyden 
alkamisajankohta) 

• Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja 
maksusuoritukset) 

• Maksutiedot muista laskutetuista tuotteista 

tai tapahtumista 
• Jäsenen itse halutessaan ilmoittamat 

lisätiedot tarkennettua tiedotusta varten 

 

Säännönmukaiset tietolähteet 
Rekisterin tiedot perustuvat jäsenten ja 
yhteistyökumppanien itse ilmoittamiin tietoihin, 

sekä tilausten tai osoitteenmuutosilmoitusten 

yhteydessä kerättyihin yhteystietoihin.  

Tietojen luovutus 
Rekisteri on laadittu sisäistä käyttöä 

varten.Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. 

Rekisterin suojauksen periaatteet  

 

Kaikki sähköisestä rekisteriä varten kerätyt ja 

siitä tulostetut tiedot säilytetään niin, että vain 

yhdistyksen työntekijöillä on niihin pääsy. 
Aineisto hävitetään heti sen tultua 

tarpeettomaksi tietosuojan varmistamalla 

tavalla. Tietokoneella säilytettävä rekisterin 
sisältö, sen osa ja rekisteristä tulostettu 

aineisto säilytetään siten, että tietoihin pääsy 

on vain rekisteristä vastaavilla henkilöillä.  

9. Rekisterissä olevien tietojen 

tarkastusoikeus henkilötietolain 

perusteella 

Rekisteriin merkityillä on oikeus tarkistaa 
rekisterissä olevien tietojen oikeellisuus. 

Tarkastaminen on maksutonta kerran 

vuodessa.  

10. Virheellisen tiedon 

korjaaminen 

Yhdistys tarkistaa yhteydenottojen jälkeen 

aktiivisesti rekisterissä olevat tiedot 

ajantasaisuutta varten. Osoitteenmuutos 
ilmoitukset ovat jäsenen vastuulla. 

Jäsenellä on koska tahansa oikeus ja 

mahdollisuus olla yhteydessä yhdistykseen ja 
pyytää tietojensa korjaamista. 
 

 


