
 

 

REKISTERISELOSTE 

Henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 § ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 
mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste 

1 Rekisterin nimi 

Historian Ystäväin Liitto, jäsenrekisteri 

2 Rekisterinpitäjä 

Nimi:   Historian Ystäväin Liitto 

Verkkosivut: www.historianyst.fi 

Osoite:  Tieteiden talo, Kirkkokatu 6 

  FI - 00170 Helsinki 

Puh.  09-22869351 

Sähköposti: toimisto@historianyst.fi  

2.1 Rekisteriasioista vastaava henkilö 

Nimi:  Julia Burman  

  sihteeri 

Puh.  09-22869351; 

Päivystysaika:  ke klo 16-17  (syyskuu-toukokuu) 

Sähköposti: toimisto@historianyst.fi 

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus 

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 

§:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. 

Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta 

varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista 

tunnistaa. Henkilöistä kerätyistä tiedoista ei rakennella mitään käyttäjäprofiileja tms. 

Oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön oma suostumus, sillä 

sekä tietojen luovutus että yhdistykseen liittyminen ovat vapaaehtoisia tekoja, jotka 

voi perua ilmoittamalla siitä toimistoon, samoin lehden tilaus. 

4 Rekisterin tietosisältö 

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat 

henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka.  Lisäksi keräämme jäsenten 

yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti,) 

jäsenyystiedot (jäsentyyppi: vuosi-,perhe- tai opiskelijajajäsen, jäsennumero, 

jäsenyyden alkamisajankohta), jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset), 

sukupuoli ja lisätietoina seuran toimintaan liittyvät jäsenen itsestään antamat tiedot 

(esim. hallituksen jäsenyys, ajankohtaiset osallistumistiedot tilaisuuksiin tai retkiin), 

jäsenlehden tilauksiin liittyvät tiedot sekä yhteystyökumppanien yhteystiedot. 

5 Rekisterin tietolähteet 

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai 

jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta. 



 

 

Jäsenen oma ilmoitus on siis ensisijainen tapa kerätä tietoa. Rekisterin hoitaja saattaa 

kysyä osoitetietoja myös julkisista osoiterekisteristä (esim. fonecta, osoitepalvelu.net, 

väestörekisteri), mikäli jäsenposti on palautunut seuran toimistoon. Useinkaan kyselyä 

ei ehditä tehdä, joten pyydämme, että jäsenet itse ilmoittaisivat 

osoitteenmuutoksistaan. 

6 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen 

ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.  

7 Rekisterin suojauksen periaatteet 

7.1. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot (lähinnä 

ovat osallistumislistoja kokouksiin) säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy vain 

asianmukaisilla henkilöillä. 

7.2. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina  Jäsenrekisteri sijaitsee ja 

tietoja säilytetään sähköisessä rekisteripalvelussa FloMembers-jäsenrekisteri / 
palveluntarjoaja Flo Apps Oy. 

Palveluntarjoaja on huolehtinut järjestelmän tietoturvasta muun muassa seuraavasti: 
a) Välineeseen kirjautuminen on salattu 256-bittisellä SSL-suojauksella 

b) Sähköpostitse välitetään vain kertakäyttösalasanoja. Kaikki salasanat säilytetään 
järjestelmässä kryptattuina. 

c) Kunkin asiakkaan tiedot sijaitsevat erillisessä tietokannassa 
d) Kriittiset operaatiot, muun muassa kirjautumiset järjestelmään, tallennetaan 
järjestelmälokiin. 

Järjestelmä sijaitsee murtosuojatussa ja vartioidussa palvelinsalissa, jonka 
kuluntarkkailujärjestelmä on varustettu liiketunnistimin ja kameravalvonnalla. 
Laitteistoihin on fyysinen pääsy ainoastaan nimetyillä vanhemmilla 

järjestelmänvalvojilla. 

Historian Ystäväin Liitto ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan 
säilymisestä parhaan kykynsä mukaan. 

8 Tarkastusoikeus 

Rekisteriin merkityllä jäsenellä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa 

henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan 

virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti Historian Ystäväin 

Liitolta 

 

9 Rekisteritietojen korjaaminen 

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn 

henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, 

käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut 

henkilötieto. Mikäli jäsenmaksua ei ole kahteen vuoteen maksettu, jäsen katsotaan 

eronneeksi ja hänen tietonsa rekisteristä deaktivoidaan, lehden (HAik) vuosikerran 

tilaajan tiedot deaktivoidaan, jos maksuhuomautuksen jälkeenkään ei tilausta 



 

 

makseta. Pyydämme kuitenkin, että lehdenvuosikerran tilaaja peruisi 

tilauksena jo vuoden vaihteessa ja että jäsen ilmoittaisi, jos hän haluaa 

erota. 


