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Näin käsittelemme henkilötietojasi Tornion Rauhanyhdistys ry:n toimin-

nassa 

Noudatamme henkilötietojesi käsittelyssä EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR) sekä kansallista tietosuojalakia. 

1. Rekisterinpitäjä Tornion Rauhanyhdistys ry 
Y-tunnus: 0193532-6 

  Osoite: Kemintie 17, 95420 Tornio 
 

2. Yhteyshenkilöt henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa 

 

Ismo Kangastie (pj.) 

040 5804 574 

puheenjohtaja(at)tornionrauhanyhdistys.fi 

 

3. Henkilötietoja sisältävät rekisterit, henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeuspe-

ruste 

 

Käytössämme on seuraavat henkilötietoja sisältävät rekisterit: 

 

a) Jäsenrekisteri 

Yhdistyksen velvoite on pitää yllä yhdistyslain mukaista jäsenrekisteriä. Yhdistyslakiin ja yh-

distyksen oikeutettuun etuun ja velvoitteeseen kuuluu jäsenmaksun periminen ja yhdistysten 

kokousten järjestäminen. Rekisteriä käytetään yhdistyksen toimintaan ja työvuoroihin liittyen 

sekä yhteydenpitoon yhdistyksen jäsenten välillä 

 

b) Varainhankintarekisteri (lahjoitukset, arpajaiset) 

Henkilötietojasi käsitellään väliaikaisesti tehdessäsi yhdistykselle lahjoituksen tai osallistues-

sasi yhdistyksen järjestämiin arpajaisiin. Henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, 

jonka annat lahjoittamalla yhdistykselle varoja tai osallistumalla arpajaisiin. 

 

c) Osallistujaluettelot 

Henkilötietojasi käsitellään väliaikaisesti, kun ilmoittaudut tai holhoojasi ilmoittaa sinut leirille, 

kerhoon tai muuhun yhdistyksen järjestämään tapahtumaan/palveluun. Henkilötietojen käsit-

tely perustuu oikeutettuun etuun saada käsitellä tapahtumaan/palveluun osallistujien henki-

lötietoja siinä määrin kuin se on tapahtuman/palvelun kannalta tarpeellista. 

 

d) Kameravalvontarekisteri 

Toimitalon seurasalin takaosassa sijaitsee kameravalvonta, joka lähettää livekuvaa yhdis-

tyksen seuroista nettiseuralähetystilaan vain nettilähetystä valvovan toimittajan käyttöön. 

Kamera ei nauhoita kuvaa. 

 

Henkilötiedot kerätään vain tässä selosteessa mainittua käyttötarkoitusta varten. Mikäli niitä käyte-

tään muihin tarkoituksiin, rekisteröidyltä pyydetään suostumus. 
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4. Mitä henkilötietoja keräämme? Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä 

 

Rekisteröidyt ovat yhdistyksen jäseniä, sen tapahtumiin/palveluihin ilmoittautuneita/osallistuvia sekä 

varainhankintaan osallistuvia henkilöitä. 

Käsiteltävät henkilötiedot ovat lähinnä rekisteröidyn antamia tietoja, mutta osa myös yhdistyksen 

palvelujen käytössä muodostuneita tietoja. Niitä voivat olla: 

 

a) Sukunimi (myös entinen), etunimet, syntymäaika ja -paikka 

b) yhteystiedot (mm. katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoi-

te) 

c) muita rekisteröidyn itse antamia, rekisteröidyn kannalta tarpeellisia tietoja (esim. erityisruoka-

valio, tilinumero) 

 

5. Kenelle luovutamme/siirrämme henkilötietojasi? 

 

Rauhanyhdistys siirtää yhdistyksen toimihenkilöiden ja puhujien henkilötietoja Suomen Rauhanyh-

distysten Keskusyhdistykselle, opistoille: Ranua, Jämsä, Reisjärvi sekä suviseuraorganisaatiolle sil-

loin, kun ne liittyvät yhdistyksen toimintaan. 

 

Jäsentietoja ei luovuteta ulkopuolisille kolmansille osapuolille ilman rekisteröidyn suostumusta paitsi 

tapauksissa, joissa laki tai viranomaismääräys velvoittaa luovuttamaan tietoja. Henkilötietoja ei luo-

vuteta tai siirretä Euroopan Unioni tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

 

6. Henkilötietojen säilytysaika 

 

Rekistereihin kirjattavat henkilötiedot poistetaan, kun henkilötietojen säilyttämiselle ei ole enää laillis-

ta perustetta tai kun rekisteriin merkitty ei ole enää Tornion Rauhanyhdistys ry:n jäsen. 

 

7. Rekisteröidyn oikeudet 

 

Sinulla on rekisteröitynä seuraavat tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet itseäsi koskeviin tietoihin: 

 

- oikeus saada pääsy henkilötietoihin 

- oikeus henkilötietojen oikaisemiseen tai poistamiseen 

- oikeus henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen tai vastustaa käsittelyä 

- oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (automaattisen käsittelyn osalta) 

- oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (Tietosuojavaltuutetun toimisto) 

- oikeus peruuttaa suostumus 

 

8. Rekisterin suojaus ja turvatoiminta 

 

Yhdistyksen käytössä olevat IT-järjestelmät on suojattu salasanoin. Järjestelmät pidetään ajan tasal-

la päivityksillä. Yhdistyksen wifi-verkko on suojattu salasanalla. Rekistereitä voi käyttää vain Rau-

hanyhdistyksen johtokunnan siihen valtuuttamat henkilöt. Jäsenrekisteri on sähköinen järjestelmä ja 

sen käyttö on suojattu normaalien käyttäjätunnusten ja salasanojen avulla. Henkilötietoja sisältävistä 

manuaalisista luetteloista (erilaiset paperille kootut osallistujaluettelot, arvonta- ja keräyslistat ym. 

vastaavat) vastaa yhdistyksen kunkin toiminnan vastuuhenkilö huolehtimalla, etteivät luettelot joudu 

sivullisten käsiin ja ne tuhotaan niiden käyttötarpeen päätyttyä. 


