REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

7.7.2013

Nimi

Saarelaisten Sukuseura ry
Osoite

Opintie 1 B, 77700 Rautalampi
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Puh. 0400 718563, sähköposti: olavi.saarelainen@pp.inet.fi
Nimi
2
Saarelainen
Yhteyshenki- Kalevi
Osoite
lö rekisteriä Ruonasalmentie 10 b 3, 00830 Helsinki
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
Puh. 0400 467003, sähköposti: kalevi.saarelainen@herdesign.fi

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Saarelaisten suku

5
Rekisterin
tietosisältö

Saarelaisten sukuun kuuluvien henkilöiden sekä näiden puolisoiden ja heidän vanhempiensa nimet,
syntymä- ja kuolinajat ja -paikat, avio- ja avoliittoa koskevat tiedot sekä ammatit ynnä muut
sukututkimuksen kannalta tarpeelliset henkilötiedot ja yhteystiedot yhteydenottoa varten, jollei
rekisteröitävä ole kieltänyt itseään koskevien tietojen keräämistä ja tallentamista.

Sukututkimus ja Saarelaiseten Sukuseuran tarkoituksen toteuttamisen tukeminen:
Sukuseuran tarkoiituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää
yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsenten keskuudessa.

6
Viranomaiset, julkiset ja julkaistut lähteet sekä suvun jäsenet.
Säännönmukaiset tietolähteet

REKISTERISELOSTE
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7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Tietoja luovutetaan pyynnöstä rekisteriin merkityille suvun jäsenille ja sukua tutkiville. Tiedot voidaan
julkaista sukuseuran päätöksen nojalla myös kirjana. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta taikka julkaista,
jos rekisteröity on kieltänyt tietojen luovuttamisen. EU:n ja ATA:n ulkupuolelle tietoja voidaan
luovuttaa vain suvun rekisteriin merkityille jäsenille.

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuollelle

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Rekisteri suojataan lainsäädännön ja hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti seuran
sukututkijan toimesta. Elossa olevien henkilöiden arkaluonteisia tietoja käsitellään ainoastaan
rekisteröidyn suostumuksella.
Rekisteröidyn oikeuksien huomioon ottaminen:
- rekisteröidylle varataan pyynnöstä mahdollisuus tarkastaa omat tietonsa,
- virheellinen, puutteellinen tai vanhentunut tieto korjataan, poistetaan tai täydennetään,
- rekisteröidyn vaatimuksestahäntä koskevia tietoja ei käsitellä eikä luovuteta,
- kiellosta tai sen peruuntumisesta tehdään rekisteriin merkintä asiakirjaliitteenä.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisteriin pääsyoikeus ja oikeus rekisterissä muuttaa, lisätä taikka poistaa tietoja on vain
sukuseuran sukututkijalla.
Tiedot säilytetään tietokoneen kovalevyllä sekä varmuuskopioina CD- taikka DVD-levyillä.
Tietojen käsittely on suojattu palomuuriohjelmilla ja virustentorjuntaohjelmilla.

