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YHDISTYKSEMME HENKILÖREKISTERIT:
YHTEYSTIETOREKISTERI
Lappilaiset Kylät ry:n tehtävänä on kyläyhdistysten kehittäminen ja edunvalvonta sekä
kylätoiminnan kehittäminen maakunnassa. Rekisteriä käytetään yhteydenpitoon ja
tiedottamiseen kyläyhdistyksille ja muille yhteistyökumppaneille.
Henkilötietojen lainmukaiset edellytykset:
Suostumus; Kerätään oman toiminnan yhteydessä osallistujalistalla, jossa henkilö antaa
suostumuksensa tietojensa käsittelyyn, sekä nettisivuilla olevalla yhteystietojen
päivityslomakkeella, jonka yhteydessä tietosuojalomake on nähtävillä.
Kyläyhdistysten tietoja voidaan saada myös kuntien kylärekistereistä, joita käytetään yleisesti
kylätoiminnan kehittämiseen.
Muiden organisaatioiden ja mm. kuntien yhteystietoja voidaan kerätä esim. nettisivuilta.
SÄHKÖPOSTILISTAT
Lappilaiset Kylät ry:n tehtävänä on kyläyhdistysten toiminnan kehittäminen ja edunvalvonta.
Rekisteriä käytetään yhteydenpitoon ja tiedottamiseen kyläyhdistyksille ja muille
yhteistyökumppaneille. Lisäksi välitetään muiden toimijoiden viestiä eteenpäin kylille.
Henkilötietojen lainmukaiset edellytykset:
Suostumus; Kerätään oman toiminnan yhteydessä osallistujalistalla, jossa henkilö antaa
suostumuksensa tietojensa käsittelyyn, sekä nettisivuilla olevalla yhteystietojen
päivityslomakkeella, jonka yhteydessä tietosuojalomake on nähtävillä.
Aikaisemmin kerättyjen tietojen suostumuksia päivitetään.

Henkilörekisterit sisältävät seuraavat henkilötiedot:
Yhteystietorekisteri; Yhdistyksen/organisaation nimi, yhteyshenkilön nimi, osoite,
puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
Sähköpostilista; Yhdistyksen/organisaation nimi, tarvittaessa yhteyshenkilön nimi,
sähköpostiosoite
Henkilötietojen luovutus
Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille (hallituksen päätös 4/2011 §57)

Henkilötietojen säilytys
Yhteystietorekisterien ja sähköpostilistojen tiedot säilytetään niin kauan, kuin Lappilaiset Kylät ry:n ja
kyseisen yhdistyksen yhteistyö sitä vaatii. Vanhentuneet tiedot poistetaan heti.
Hallituksen jäsenen tiedot poistetaan hänen jättäessään tehtävät hallituksessa.

Tietosuojasuunnitelma:
Yhdistyksessä tietoja käsittele työhönsä liittyen kyläasiamies. Hän vastaa rekisterien
ajantasaisuudesta, päivittämällä yhteystietoja työnsä ohella, sekä hyvästä suojauksesta.
Sähköiset rekisterit on suojattu tietokoneen salasanalla ja manuaaliset rekisterit säilytetään
lukitussa kaapissa.

Rekisterin käyttäjän velvollisuudet:
Rekisterin käyttäjillä on vaitiolovelvollisuus. Henkilö, joka henkilötietojen käsittelyyn liittyviä
toimenpiteitä suorittaessaan on saanut tietää jotakin toisen henkilön ominaisuuksista,
henkilökohtaisista oloista tai taloudellisesta asemasta, ei saa sivulliselle ilmaista näin saamiaan
tietoja.
Lappilaiset Kylät ry ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista välittömästi
henkilökohtaisesti niille rekisteröidyille, joiden tietoja loukkaus koskettaa.
Rekisteröidyn oikeudet:
Oikeus nähdä omat tiedot
vaatia virheellisten tietojen oikaisua
peruuttaa suostumuksensa tai vaatia omien tietojensa poistamista
vaatia henkilötietojensa käytön rajoittamista.
Nämä toimenpiteet suoritetaan, ottamalla yhteyttä Lappilaiset Kylät ry:n kyläasiamieheen joko
puhelimella tai sähköpostilla.

Oikeus tulla unohdetuksi:
Kullakin on oikeus halutessaan pyytää poistamaan kaikki häntä koskevat tiedot rekisteristä,
ottamalla yhteyttä kyläasiamieheen.
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

