
 
 
 
 

TAMPEREEN SUOJELUSKUNTA- JA LOTTAMUSEOYHDISTYS RY:N 
TIETOSUOJASELOSTE   
 
 
 
   
 

JÄSENREKISTERI 
 
 

Henkilötietolain 10 § ja 24 § ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen 
tietosuojaseloste. 
 
 

 
1 
Rekisterinpitäjä 

 

 
Nimi 

Tampereen Suojeluskunta- ja Lottamuseoyhdistys ry, y-tunnus 2879476-2 
Osoite 

Väinölänkatu 2, 33100 Tampere 
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 
pirkanperinto@gmail.com.  

 
2 
Yhteyshenkilö 
rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

 

 
Nimi 

Tampereen Suojeluskunta- ja Lottamuseoyhdistys ry  
c/o Kari Nykänen 
Osoite 

Kunnastie 7 as2 
33530 Tampere 
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

pirkanperinto@gmail.com, puh. 040 577 7067 
 

 
3 
Rekisterin 
nimi 

 

 
Tampereen Suojeluskunta- ja Lottamuseoyhdistys ry:n jäsenrekisteri 

 
4 
Henkilötietojen 
käsittelyn 
tarkoitus ja 
rekisterin 
pitämisen 
perustelu 

 
Rekisterinpitäjä tai sen valtuuttama yhteistyökumppani käyttää jäsenten 
henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti seuraaviin tarkoituksiin: 
• jäsenmaksujen hallinta 

• jäsensuhteen hoitaminen ja kehittäminen 

• uutiskirjeen lähettäminen 

• tapahtumista tiedottaminen 

Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 pykälän 1 momentin 1, 2, 
5, 6 ja 7 kohtiin. 
Henkilötietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 
 

 
5 
Rekisterin 
tietosisältö ja 
säilytysaika 

 

 
Sähköiseen jäsenrekisteriin kerätään ja talletetaan jäsenen henkilötietoja, 
jotka laajimmillaan ovat: 

- nimi 
- yhteystiedot (puh. num., osoite, sähköpostiosoite) 
- syntymäaika sekä jäsenen kuolinpäivä (kuolleet jäsenet) 
- yhdistykseen liittymis- ja eroamisajat 
- jäsenmaksutiedot 
- jäsenen luottamustoimet yhdistyksessä 
- henkilön palkitsemistiedot 

 
Henkilötiedot säilytetään rekisterissä toistaiseksi, ellei rekisteröity vaadi 
henkilötietojen poistoa yhdistyksestä eroamisen tai erottamisen jälkeen 
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6 
Säännönmukaiset 
tietolähteet 

 

 
Tietoja kerätään suoraan jäseniksi hyväksytyiltä jäseneksi hakemisen 
yhteydessä tai jäsenmaksun maksamisen yhteydessä.  
Henkilötietoja voidaan päivittää myös osoitepalvelua tarjoavan 
rekisterinpitäjän rekistereistä.  
 

 
7 
Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset 

 
Yhdistys luovuttaa veroviranomaiselle tiedot henkilöille maksetuista 
mahdollisista korvauksista.  
Rekisteritietoja ei luovuteta muille kolmansille osapuolille. 
 
 

 
8 
Tietojen siirto 
EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle 

 

 
Rekisteritietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
 
 
 

 
9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

 

 

Manuaalinen aineisto 

Henkilötiedot on suojattu ja tallennettu yhdistyksen ylläpitämään 
järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain yhdistyksen toimihenkilöillä. 
 
Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä ja 
muutoksia valvotaan. 
 

 
10 
Tarkastusoikeus 

 

 
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin 
tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai 
puutteellisen tiedon täydentämistä. 
 

 
11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 

 

 
Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva 
pyyntö tässä tietosuojaselosteessa mainitulle yhteyshenkilölle. Yhdistys voi 
pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan 
rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi 
kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä 
perusteella.  
 

 
12 
Muut 
henkilötietojen 
käsittelyyn 
liittyvät 
oikeudet 

 

 
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien 
henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. 
Niin ikään rekisteriin merkityllä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 
mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä 
tilanteissa.  
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä 
tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse 
yhteyshenkilöön taikka ottaa yhteyttä häneen henkilökohtaisesti. 
 

 
 
 
 
 
 
  



TAMPEREEN SUOJELUSKUNTA- JA LOTTAMUSEOYHDISTYS RY:N TIETOSUOJASELOSTE 
  
 
 
   
 

LUOVUTTAJAREKISTERI 
 
 
Henkilötietolaki 10 § ja 24 § ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste. 
 
 

1 
Rekisterinpitäjä 

 

Nimi 

Tampereen Suojeluskunta- ja Lottamuseoyhdistys ry, y-tunnus 2879476-2 
Osoite 

Väinölänkatu 2, 33100 Tampere 
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 
pirkanperinto@gmail.com.  

2 
Yhteyshenkilö 
rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

 

Nimi 

Tampereen Suojeluskunta- ja Lottamuseoyhdistys ry  
c/o Kari Nykänen 
Osoite 

Kunnastie 7 as2 
33530 Tampere 
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

pirkanperinto@gmail.com, puh. 040 577 7067 
 

3 
Rekisterin 
nimi 

 

 
Tampereen Suojeluskunta- ja Lottamuseoyhdistys ry:n luovuttajarekisteri 

4 
Henkilötietojen 
käsittelyn 
tarkoitus ja 
rekisterin 
pitämisen 
perustelu 

Rekisterinpitäjä käyttää museolle materiaalia luovuttaneiden henkilötietoja 
sekä edellä mainituissa materiaaleissa mahdollisesti esiintyvien henkilöiden 
henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti seuraaviin tarkoituksiin: 
• Luovuttajatietojen ylläpito  

• museologinen tutkimus 

 
Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 pykälän 1 momentin 1, 2, 
5, 6 ja 7 kohtiin. 
Henkilötietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 
 

5 
Rekisterin 
tietosisältö ja 
säilytysaika 

 

Sähköiseen luovuttajarekisteriin kerätään ja talletetaan luovuttajan 
henkilötietoja, jotka laajimmillaan ovat: 

- nimi 
- yhteystiedot (puh.num., osoite, sähköpostiosoite) 
- mahdollisesti avoin kuvaus luovutetun materiaaliin ja sen luovuttajaan 

liittyvästä keskinäisestä suhteesta. 
 

Luovutettuun materiaaliin sisältyviä mahdollisia muita henkilötietoja 
kerätään ja tallennetaan osaksi kyseistä museolle luovutettua materiaalia. 

 
Henkilötiedot säilytetään rekisterissä toistaiseksi, ellei rekisteröity erityisesti 
vaadi henkilötietojensa poistamista. 

6 
Säännönmukaiset 
tietolähteet 

 

 
Tietoja kerätään suoraan luovutuksen yhteydessä tai muutoin asiaa eri 
tietolähteistä tutkimalla.  
Henkilötietoja voidaan päivittää myös osoitepalvelua tarjoavan 
rekisterinpitäjän rekistereistä. 

7 
Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset 

Luovuttajan rekisteritietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.  
 
Luovutettuun materiaaliin sisältyvät tai muutoin liittyvät henkilötiedot 
seuraavat materiaalia ja ne voidaan luovuttaa materiaalin luovutuksen 
yhteydessä, esim. toiselle museolle tai arkistolle. 
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8 
Tietojen siirto 
EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle 

 

Rekisteritietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
 
 
 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

 

A Manuaalinen aineisto 

Henkilötiedot on suojattu ja tallennettu yhdistyksen ylläpitämään 
järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain yhdistyksen toimihenkilöillä. 
 
Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä ja 
muutoksia valvotaan. 
 

10 
Tarkastusoikeus 

 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin 
tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai 
puutteellisen tiedon täydentämistä. 
 

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 

 

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva 
pyyntö tässä tietosuojaselosteessa mainitulle yhteyshenkilölle. Yhdistys voi 
pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan 
rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi 
kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä 
perusteella.  
 

12 
Muut 
henkilötietojen 
käsittelyyn 
liittyvät 
oikeudet 

 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien 
henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. 
Niin ikään rekisteriin merkityllä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 
mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä 
tilanteissa.  
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä 
tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse 
yhteyshenkilöön taikka ottaa yhteyttä häneen henkilökohtaisesti. 
 

 
 
 


