
Jäsenrekisteri -palvelun rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Pudasjärven Ilmailukerho ry

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Kari Kangasluoma

Sähköpostiosoite: kari@kangasluoma.com

3. Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri -palvelun sisältämät jäsenrekisterit.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Jäsenrekisterin sisältämien jäsen- ja käyttäjätietoja tietoja voidaan käyttää:

• palvelun toteuttamiseen

• jäsentietojen varmentamiseen

• analysointiin ja tilastointiin

• muihin vastaaviin käyttötarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Jäsenrekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

• Rekisterissä olevan käyttäjän ja / tai jäsenen henkilön perustiedot, kuten

nimi, osoite, syntymäaika, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

• Palvelua käyttävän yhdistyksien tai organisaatioiden perustiedot, kuten 

nimi, yhteystiedot, Y-tunnus, pankkiyhteystiedot ja yhteyshenkilöjen 

tiedot

• Käyttäjätunnukset ja muut tunnistautumistiedot



• Käyttäjän itse antamat tiedot

• Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Organisaatiota tai yhdistystä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

• organisaatiolta tai yhdistykseltä itseltään puhelimitse, internetin kautta, 

sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan 

talousalueen ulkopuolelle

Jäsenrekisterin käyttäjien ja jäsentietojen tiedot näkyvät niiden 

organisaatioiden tai yhdistysten pääkäyttäjille, joiden jäsen käyttäjä on. Tässä 

palvelu toimii kuten yhdistyksen jäsenrekisteri. Organisaatio ja yhdistys 

vastaavat itse pääkäyttäjäoikeuksien hallinnasta.

Muuten tietoja ei luovuteta palvelun ulkopuolisille tahoille missään olosuhteissa

ilman käyttäjän lupaa.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Jokainen jäsen tai käyttäjä näkee omat tietonsa palvelun kautta ja voi myös 

niitä itse muuttaa. Rekisteröidyllä käyttäjällä on myös oikeus tarkistaa häntä 

koskevat muut rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat 

yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdissa 1. ja 2. 

mainittuihin osoitteisiin.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. 

mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan 

pyynnön.



9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Ei manuaalista aineistoa

B. Tietokantaan talletetut tiedot

Asiakastietoja sisältävään järjestelmään käyttöön ovat oikeutettuja vain ne 

henkilöt, joilla asemansa puolesta on oikeus käsitellä jäsen- ja käyttäjätietoja. 

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka sijaitsevat Helsingissä 24 tuntia 

vuorokaudessa valvotussa laitetilassa. Yhteys tietokantapalvelimiin on salattu.

10. Evästeiden käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, 

käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka 

mahdollistaa tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan 

kävijöiden kirjautumista.
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