
SUKUSEURA VANHALAKKA-SYDÄNMAANLAKKA-LAKKA ry käsittelytoimiseloste 

jäsenille. 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 30 artiklan mukainen seloste henkilötietojen käsittelytoimista Sukuseura 

Vanhalakka-Sydänmaanlakka-Lakka ry:ssä. 

Päiväys: 25.5.2018 

Rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijät: 

Sukuseura Vanhalakka-Sydänmaanlakka-Lakka ry, Elli Vainikka, elli.vainikka@gmail.com ,  

Kouvolankatu 34 A 8 45100 Kouvola, puh 0503217257.   

Rekisterinpitäjän edustaja: Puheenjohtaja Jukka P Lakka, jukkaplakka@gmail.com , Lamminmäentie 6, 

45720 Kuusankoski puh. 0400720133 

Sukututkimusrekisteristä päätetään 8.6.2019 sukuseuran Vuosikokouksen yhteydessä. 

Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste  

Jäsenrekisteri: Yhdistyslain 11 §:n mukaisen velvoitteen täyttäminen ja jäsenetujen hallinnointi. 

Oikeusperuste: Rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen (tietosuoja-asetuksen 6 artikla 

kohta 1c). 

Sukututkimusrekisteri: (Sukututkimusrekisteristä päätetään 8.6.2019 sukuseuran Vuosikokouksen 

yhteydessä). 

1. Sukuseuran sääntömääräiseen toimintaan kuuluva suku- ja henkilöhistoriallisten tietojen kerääminen ja 

tallentaminen sukututkimusrekisteriin.  

Oikeusperuste: Yhdistyslain 11 §:n mukaisen velvoitteen täyttäminen ja jäsenetujen hallinnointi (tietosuoja-

asetuksen 6 artikla kohta 1e ja tietosuojalain 4 § kohta 3).  

2. Sukututkimuksen julkaiseminen.  

Oikeusperuste: Yleistä etua koskevan tehtävän suorittaminen historiallista tutkimusta varten (tietosuoja-

asetuksen 6 artikla kohta 1e ja tietosuojalain 4 § kohta 3).  

3. Pääosin sukututkimusrekisteristä koostuvan sukukirjan julkaiseminen.  

Oikeusperuste: Rekisterinpitäjän oikeutettu etu (tietosuoja-asetuksen 6 artikla kohta 1f). Rekisterinpitäjän 

oikeutettu etu: Sananvapauden käyttäminen. 

Rekisteröidyn ei ole pakko antaa rekisterinpitäjälle tämän pyytämiä tietoja eikä antamatta jättämisestä ole 

hänelle seurauksia. Yhdistyslain 11 §:ssä säädettyjen henkilötietojen antaminen jäsenrekisteriin on 

sukuseuran jäsenyyden edellytys. 

Rekisteröityjen ryhmät 

Jäsenrekisteri: Sukuseura Vanhalakka-Sydänmaanlakka-Lakka ry:n jäsenet. 
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Sukututkimusrekisteri: Sukuseura Vanhalakka-Sydänmaanlakka-Lakka sukuun kuuluvat henkilöt ja heidän 

puolisonsa ja näiden vanhemmat sekä suvun esipolvet. (Sukututkimusrekisteristä päätetään 8.6.2019 

sukuseuran Vuosikokouksen yhteydessä). 

Käsiteltävät henkilötiedot  

Jäsenrekisteri: Rekisteröidyn täydellinen nimi ja kotipaikka, ulkomaalaisen osalta kansalaisuus. Tiedot on 

saatu rekisteröidyiltä itseltään. 

Sukututkimusrekisteri: (Sukututkimusrekisteristä päätetään 8.6.2019 sukuseuran vuosikokouksen 

yhteydessä). Henkilön täydellinen nimi ja syntymätiedot, muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset 

henkilötiedot sekä suostumus- ja kieltotiedot. Elossa olevien erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia 

henkilötietoja käsitellään ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella tai rekisteröidyn saatettua ne julkisiksi. 

Tiedot on saatu osin rekisteröidyiltä itseltään, osin väestötietojärjestelmästä, erilaisesta arkistoaineistosta 

ja painetuista lähteistä. 

Henkilötietojen vastaanottajat 

Jäsenrekisteri: Rekisteröityjen yhteystietoja käsitellään sukuseuran viestintätarkoituksissa. 

Sukututkimusrekisteri: (Sukututkimusrekisteristä päätetään 8.6.2019 sukuseuran vuosikokouksen 

yhteydessä). Henkilötietoja siirretään sukututkimusrekisteristä sukukirjan käsikirjoituksen pohja-

aineistoksi. 

Rekisterinpitäjä ei luovuta elossa olevien henkilötietoja sukuseuran ulkopuolelle eikä siirrä niitä kolmanteen 

maahan. 

Henkilötietojen säilytysaika 

Jäsenrekisteri: Rekisteröidyn henkilötietoja säilytetään jäsenrekisterissä niin kauan kuin hän on sukuseuran 

jäsen ja poistetaan viivytyksettä sen jälkeen, kun rekisteröidyn ero sukuseurasta on astunut voimaan tai 

hänet on katsottu eronneeksi. 

Sukututkimusrekisteri: (Sukututkimusrekisteristä päätetään 8.6.2019 sukuseuran vuosikokouksen 

yhteydessä). Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin sukututkimusrekisterin ylläpito kuuluu sukuseuran 

sääntömääräiseen toimintaan. Sen päätyttyä sukututkimusrekisteri joko siirretään arkistoviranomaiselle 

arkistointitarkoituksiin tai hävitetään. 

Käsittelyn turvatoimet 

Käsittelyn turvatoimet Rekisterit suojataan lainsäädännön ja hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten 

mukaisesti. Tietojenkäsittelyn turvallisuuden takaamiseksi rekisterinpitäjä käyttää luotettavia 

tietojärjestelmiä. Tiedostot sijaitsevat ulkoisella muistilla ja liitetään tarvittaessa luotettavaan 

tietojärjestelmään käsittelyä varten. Rekisterinpitäjän työasemalla on asianmukaiset suojaukset.  

Käytöstä poistetut muistitikut tuhotaan luotettavasti. Tietoja ei luovuteta sähköisessä muodossa. 

Rekisterinpitäjä on velvoittanut ohjelmistojen ja palvelinpalvelujen toimittajat viivytyksettä tiedottamaan 

tietoturvaloukkauksista rekisterinpitäjälle niiden dokumentoimiseksi.  



Rekisterinpitäjä ei käsittele henkilötietoja, jotka todennäköisesti aiheuttaisivat rekisteröidyn oikeuksien ja 

vapauksien kannalta korkean riskin toteutumisen.  

Henkilötietojen jatkokäsittely 

Rekisterinpitäjä ei aio käsitellä henkilötietoja edelleen muuhun tarkoitukseen kuin siihen, mihin ne on 

kerätty.  

Rekisteröidyn oikeudet 

1.Rekisteröidyllä on oikeus saada jäljennös itseään koskevista henkilötiedoista.  

2. Rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskeva virheellinen henkilötieto oikaistua.  

3. Rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskeva henkilötieto poistetuksi rekisteristä tai kieltää 

henkilötietojensa käsittely.  

4. Rekisteröidyllä on oikeus saada itse antamansa henkilötiedot siirretyksi toiseen järjestelmään silloin, kun 

henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen.  

5. Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojensa käsittelylle.  

6. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuoja-asetuksen tai muun lainsäädänön vastaisesta 

henkilötietojensa käsittelystä valitus tietosuojavaltuutetulle. 


