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TIETOSUOJASELOSTE  

1. REKISTERINPITÄJÄ 

Oulun seudun Sotaorvot ry 

Karvarinkuja 3 A7 

90650 OULU 

 

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA 

Jäsenasioiden hoitaja Sirkka Liisa Ikonen 

Puistokatu 22 A4 

90120 OULU 

050 3783217  

sirkkaliisa.ikonen@gmail.com 

 

3. REKISTERIN NIMI 

Oulun seudun Sotaorvot ry:n jäsenrekisteri 

 

4. REKISTERÖIDYT 

Rekisteriin kirjataan varsinaisiksi jäseniksi tai kannatusjäseniksi henkilöt, yhteisöt tai 

säätiöt, jotka hallitus on hyväksynyt yhdistyksen sääntöjen 3 § mukaan. Sääntöjen 3 §:n 

mukaan kutsuttujen kunniajäsenten tiedot kirjataan myös rekisteriin.  

 

5. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTEET JA KÄYTTÖTARKOITUS 

Henkilötiedot kirjataan jäsenrekisteriin henkilön itsensä antaman liittymisilmoituksen 

perusteella. 

Jäsentietoja käytetään yhdistyksen toiminnan tarkoituksen toteuttamiseen, kuten 

- yhdistyksen vuosikokouksen ja mahdollisen ylimääräisen kokouksen koollekutsuminen 

ja äänioikeuden toteaminen 

- jäsentiedotteiden lähettäminen 

- jäsenmaksujen perintä 

- jäsenistön merkkipäivien muistaminen 

- jäsenetuuksien tarjoaminen 

- jäsentilaisuuksien järjestäminen 

- pienryhmätoiminta 

 

6. KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT 

Jäsenrekisteriin merkitään 

- henkilön tai yhteisön nimi ja yhteystiedot  

- henkilön syntymäaika 

- jäseneksi liittymisaika 

- ”jäsenlaji” (sotaorpo, kannatusjäsen, kunniajäsen) 
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- Edellä mainittujen tietojen lisäksi varsinaisten jäsenten on ilmoitettava sodassa tai sodan 

seurauksena menehtyneen omaisensa nimi, syntymäaika ja -paikka, kaatumisaika ja -paikka 

sekä hautauskunta. Jos jäsenen omainen on kadonnut, kuollut sairaalassa tai julistettu 

kuolleeksi, tämä tieto ilmoitetaan.  

 

7. TIETOLÄHTEET 

Jäsenen oma liittymisilmoitus tai Kaatuneitten Omaisten Liitto ry:n (KOL RY) antama tieto 

esim. jäsenen siirtymisestä toisesta jäsenyhdistyksestä Oulun seudun Sotaorvot ry:n 

yhdistykseen.  

 

8. TIETOJEN LUOVUTUS JA SIIRTÄMINEN 

Jäsenrekisteristä luovutetaan tietoja KOL ry:n jäsenlehden Huoltoviestin tilaajarekisteriin. 

Oulun seudun Sotaorvot ry:n jäsenten tiedot tallennetaan Kaatuneitten Omaisten Liiton 

sotaorporekisteriin.  

 

9. TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN. TALLENTAMINEN JA SUOJAUS 

9.1 Jäsenen liittymisilmoitus 

Jäsenten liittymisilmoitukset säilytetään aakkosittain järjestettynä jäsenrekisterin 

pitäjän hallussa. 

9.2 Tietojen tallentaminen sähköiseen muotoon 

Jäsenten liittymisilmoitusten tiedot tallennetaan sähköiseen muotoon Oulun seudun 

Sotaorvot ry:n jäsenrekisterijärjestelmään.  

Oulun seudun Sotaorvot ry:n jäsenrekisterijärjestelmään tallennetaan jäsenen 

henkilökohtaiset tiedot, mutta ei omaista koskevia tietoja. 

Jäsenasioiden hoitaja tallentaa Oulun seudun Sotaorvot ry:n jäsenrekisterijärjestelmään 

jäseniä koskevat tiedot, niiden muutokset sekä poistaa tarpeettomat tiedot.  

Oulun seudun Sotaorvot ry:n jäsenrekisterijärjestelmään kirjautuminen vaatii 

salasanan, joka on ainoastaan jäsenasioiden hoitajalla. 

 

10. TIETOJEN KÄSITTELYN KESTO 

Jäsenen tiedot säilytetään niin kauan kuin henkilö on yhdistyksessä jäsenenä. Kun jäsen 

ilmoittaa eroavansa yhdistyksestä tai hänen kuolemastaan tulee ilmoitus, merkitään tieto 

hallituksen pöytäkirjaan. Samoin, jos jäsen erotetaan sääntöjen 6 §:n mukaan. 

Jäsenyyttä koskeva tallennus poistetaan sähköisestä rekisteristä ja jäsenilmoitus hävitetään 

luotettavasti.  

 

11. TIETOJEN KÄSITTELIJÄT 

Jäsenrekisterin ajantasaisesta ylläpidosta, tietojen arkistoinnista ja tallentamisesta sekä 

poistamisesta vastaa jäsenrekisterin hoitaja.  

 

12. REKISTERÖITYJEN OIKEUDET 
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Tarkastusoikeus eli oikeus henkilökohtaisesti tarkistaa Oulun seudun Sotaorvot ry:n 
rekisteriin tallennetut tiedot. Jos tiedoissa ilmenee virheellisyyksiä tai puutteellisuuksia, voi 
rekisteröity pyytää korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.  
Vastustamisoikeus eli oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli rekisteröity 
kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta. 
Poisto oikeus eli oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja.  Rekisteröidyllä  
on lisäksi oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä. 
Tiedonsiirto-oikeus eli oikeus siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen. 

Valitusoikeus eli oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että 

henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

 
13. YHTEYDENOTOT 

Jos rekisteröity haluaa käyttää edellisessä kohdassa käsiteltyjä oikeuksiaan, hänen tulee 

ottaa yhteys jäsenrekisterin hoitajaan puhelimitse, kirjallisesti tai sähköpostitse.  

Jäsenrekisterin hoitaja on  

Sirkka Liisa Ikonen puhelin: 050 3783217 

Sähköposti: sirkkaliisa.ikonen@gmail.com 

Osoite: Puistokatu 22 A4 90120 Oulu  

 

14. MUUTOKSET TIETOSUOJASELOSTEESEEN 

Mikäli Oulun seudun Sotaorvot ry:n muuttaa tietosuojaselostetta, muutokset liitetään 

selosteeseen päivättynä. Ilmoitamme yhteystietojen muutoksista ja muista olennaisista 

muutoksista yhdistyksen jäsentiedotteella. 

 

Paikka ja aika Oulu 25.10.2019  (hallitus hyväksynyt tietosuojaselosteen) 

Yhdistyksen nimi Oulun seudun Sotaorvot ry 

Hallitus Seppo Turunen, puheenjohtaja 

Pentti Kaustinen, varapuheenjohtaja 

Maire Jalander, sihteeri 

Sirkka Ikonen, jäsenasiainhoitaja 

Esko Korkala 

Senja Lamberg 

Leila Mäkelä 
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