
 
Tietosuojaseloste 

Rekisterinpitäjä  
Lahden Tanhuujat ry. 
Rautatienkatu 3, 15100 Lahti 
sähköposti: tanhuujat@tanhuujat.net 
www: www.tanhuujat.net 
Yhteyshenkilö 
Päivi Semeri  
puhelin: 044 344 7558 

Rekisterin nimi 
Lahden Tanhuujien jäsenrekisteri  

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Jäsenrekisteriä pidetään yhdistyslaissa mainitun jäsenluettelon ylläpitämiseksi ja se palvelee Lahden Tanhuujien 
sisäistä tiedottamista, jäsenmaksujen perintää ja tilastollisia tarkoituksia sekä toiminnan kehittämistä ja 
suunnittelua. 
 
Jäsentiedot tallennetaan yhteisrekisteriin (Nuorisoseurarekisteri), jota käyttävät Suomen Nuorisoseurat ry:n 
jäsenseurat omien jäsentensä osalta. 

Nuorisoseurarekisterin yhteystiedot:  
Suomen Nuorisoseurat ry. Vernissakatu 8 A, 01300 Vantaa 
etunimi.sukunimi@nuorisoseurat.fi 
https://nuorisoseurat.fi/jasenseuroille/nuorisoseurarekisteri/ 

Jäsenrekisterissä olevia Suomen Nuorisoseurat ry:n jäsenseurojen jäsenten tietoja käytetään NS-lehden 
postittamiseen. 

Jäsenrekisteriin (Nuorisoseurarekisteri) tallennettavat tiedot 
Lahden Tanhuujien jäsenrekisterissä on seuraavat tiedot henkilöjäsenistä: 
• Nimi, syntymäaika, sukupuoli, huoltaja 
• Yhteystiedot 
• Jäsenyydet ja luottamustoimet nuorisoseurajärjestössä 
• Toimintaryhmä-, tapahtuma ja kurssiosallistumiset 
• Nuorisoseurajärjestön myöntämät ansiomerkit 
• Lehti- ja tiedotetilaukset 
 
Lahden Tanhuujien jäsentietolomakkeen tietoja (manuaalinen arkisto) säilytetään kauden ajan seuran toimistolla 
lukitussa tilassa.  
 
Säännönmukaiset tietolähteet 
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan jäseniltä itseltään. 
 
Tietojen säännönmukaiset luovutukset 
Suomen Nuorisoseurat ry. käyttää tietoja Nuorisoseuralehden postittamiseen, jolloin rekisterin tietoja siirretään 
kirjapainolle. 

Rekisterin tietoja luovutetaan rekisterin verkkopalvelun palveluntarjoajalle (henkilötietojen käsittelijä) 

Rekisterin tietoja ei luovuteta kaupallisiin tarkoituksiin. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen 
tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen 
käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan 
henkilötietolainsäädännön vaatimuksia. 
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Tietojen suojaamisen periaatteet ja säilytysaika 
Lahden Tanhuujien jäsenrekisterin manuaalinen aineisto säilytetään normaalia huolellisuutta ja varovaisuutta 
noudattaen lukituissa toimitiloissa. Tiedot tuhotaan, kun niiden säilyttäminen ei ole tarpeen (kauden loputtua tai 
jäsenen erottua). 

Jäsenrekisteriin tallennettuja tietoja (Nuorisoseurarekisteri) säilytetään pääosin digitaalisesti tallennetussa 
muodossa. Tietojen käyttöoikeus on rajattu käyttötarkoituksen mukaisesti ja tietojärjestelmä on teknisesti 
suojattu.  
Nuorisoseurarekisterin käyttäjillä on eri tasoisia käyttöoikeuksia käyttötarkoituksen mukaan. Kaikki 
Nuorisoseurarekisterin käyttäjät kirjautuvat rekisteriin henkilökohtaisilla tunnuksilla. Tietojärjestelmän 
käyttäminen edellyttää sekä käyttäjätunnusta että salasanaa. Yhteys sovellukseen on suojattu SSL-protokollalla.  
Nuorisoseurarekisterin käyttämä tietokanta- ja web-palvelin sijaitsevat suojatussa palvelinhotellissa. 

Yksittäisen henkilön tietoja pidetään Lahden Tanhuujien jäsenrekisterissä niin pitkään kuin hän on Lahden 
Tanhuujat ry:n jäsen.  

Nuorisoseurarekisteriin tallennetut tiedot säilyvät yhteisrekisterissä (Nuorisoseurarekisteri) siinä muodossa, kuin 
ne on Lahden Tanhuujien rekisteriin talletettu, mikäli rekisteröity ei ilmoita rekisterinpitäjälle muuta.  

Tietoja säilytetään Nuorisoseurarekisterissä rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisen ajan (arkistointi, 
tilastointi). 

Rekisteröidyn oikeudet 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa jäsenrekisteriin sisältyvät itseään koskevat henkilötiedot. Tarkastuspyyntö 
tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tarkastusta pyytävän henkilöllisyys 
varmistetaan tarvittaessa. Tarkastuksen kohteena olevat tiedot annetaan pyynnöstä kirjallisesti. 

Tarkastus- ja oikaisupyynnöt pyydetään osoittamaan jäsenyyden voimassa ollessa ensisijaisesti Lahden Tanhuujat 
ry:lle, koska tiedot tallennetaan Nuorisoseurarekisteriin jäsenseuroissa. 

Tarkastus- tai oikaisupyyntö voidaan esittää myös Suomen Nuorisoseurat ry:lle. Pyyntö tulee tällöin lähettää 
Suomen Nuorisoseurojen rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. 
Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti Suomen Nuorisoseurojen toimitiloissa henkilöllisyyden 
varmentamalla. 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tiedon korjaamista pyytävän 
henkilöllisyys varmistetaan tarvittaessa. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti ja 
osoitettava rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää omia tietojaan poistettavaksi rekisteristä ja tulla unohdetuksi. 

 


