
 
 
 
 
SAARELAISTEN SUKUSEURAN YHDISTETTY 
REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE  
 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 luonnollisten 
henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen 
vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen 
tietosuoja-asetus). 
Tietosuojalaki 5.12.2018/1050 
 
 

1. Rekisterinpitäjä  
Saarelaisten sukuseura ry, y-tunnus: 1867887-2 
 

2. Rekisterien nimet ja tietojen käsittelijät 
         Nimi: Sukututkimusrekisteri ja jäsenrekisteri 
         Tietojen hallinnolliset käsittelijät: 
          Anita Saarelainen, puheenjohtaja 

- yhteystiedot: anita.saarelainen@hotmail.com; puh. 
+358 400 599090; 

             Mikko Malinen, jäsenrekisterin hoitaja 
- yhteystiedot: mikko.i.malinen@gmail.com; puh. +358 40 8286343; 

            Sukututkimustietojen käsittelijät: Olavi Martikainen, sukututkija 
         -   yhteystiedot: olavi.j.martikainen@gmail.com; puh. +358 40 543 9764; 
         Ari Saarelainen, sukututkija 

- yhteystiedot: asaarelainen@gmail.com ; puh. +358 40 5138605 
 
    3. Henkilötietojen käsittelyn tarve ja tarkoitus  
        Sukututkimus ja Saarelaisten Sukuseuran tarkoituksen toteuttamisen 

tukeminen suvun henkilötietojen pohjalta. Tutkimustietojen 
tallentaminen ja julkistaminen sukukirjoina tai muina tutkimusjulkaisuina 
sekä henkilöitä sisältävinä tarina- ja valokuvakirjoina.  
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        Jäsenluettelon ylläpito yhdistyslain nojalla henkilöiden yhteys- ja       2(3) 
jäsenmaksutietoja  rekisteröimällä jäsenyyden hoitamiseksi. 
Yhteystietoja voidaan käyttää myös sukutuotteiden markkinointiin. 

 
   4. Rekisterin henkilötietojen sisältö 
        Tutkittavaan sukuun kuuluvista henkilöistä ja heidän puolisoistaan:  
        – nimi, syntymä-/kuolinaika ja -paikka, vihkimisaika ja -paikka, arvo ja/tai 

ammatti;  
        – muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset tiedot mm. perimätiedot; 
          – osoite- ja muut yhteystiedot sekä        

suostumus- ja kieltotiedot erikseen suojattuina asiakirjaliitteenä. 
 

         Jäsenrekisterin henkilöiden nimi- ja yhteystiedot sekä kunnia-, ainais-, 
perhe- ja vuosijäsenmaksutiedot.   

 

  5. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet  
       Pääsääntöiset tietolähteet:  
       – kirkonkirjat;  
       – muu arkistoaineisto ja viranomaisrekisterit;     

         – painetut ja sähköiset tietolähteet;  
       – sukuun kuuluvien henkilöiden luovuttamat tiedot 
         - maksujen tili-ilmoitukset 
 
  6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset  
       Rekisteristä luovutetaan tietoja ainoastaan sukututkimustarkoituksiin 

sekä maksatustietojen todentamisiin asianosaiselle. 
         Saarelaisten Sanomien postitukseen luovutetaan tarvittavat osoitetiedot  

lehden toimittajalle. 
       Sähköisten jäsenkirjeiden postitusta varten luovutetaan vastaanottajien 

sähköpostiosoitteet EU:n ulkopuoliselle palvelimelle. 
  7. Rekisterin suojauksen periaatteet  

 Henkilötietojen tietokanta suojataan lainsäädännön ja hyvän 
tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti seuran tietojen käsittelijöiden 
toimesta. Elossa olevien henkilöiden arkaluontoisia tietoja suojataan ja 
luovutetaan ulkopuolisten tutkimustarpeisiin ainoastaan rekisteröidyn 
suostumuksella.  
Rekisteritiedot säilytetään käsittelijöiden tietokoneen kovalevyllä sekä 
varmuuskopioina CD- tai DVD-levykkeillä tai vastaavilla tietovälineillä. 
Tietojen käsittely on suojattu tietokoneiden palomuuri- ja 
virustentorjuntaohjelmilla. 
Jäsenrekisteritietoja säilytetään sähköisessä rekisteripalvelussa 
(FloMembers-jäsenrekisteri / palveluntarjoaja Flo Apps Oy). Järjestelmä 
täyttää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset. Sitä  
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monitoroidaan ympäri vuorokauden. Jäsentietojen tietoturvasta on   
huolehdittu muun muassa seuraavasti: 
 
1. Verkkoliikenne on SSL-suojattu. 
2. Salasanat säilytetään järjestelmässä kryptattuina. 
3. Kriittiset operaatiot tallennetaan järjestelmälogeihin. 
  

  8. Rekisteröidyn oikeuksien huomioon ottaminen  
       Rekisteröidylle varataan pyynnöstä mahdollisuus tarkastaa omat 

tietonsa. Virheellinen, puutteellinen tai vanhentunut tieto korjataan, 
poistetaan tai täydennetään. Rekisteröidyn vaatimuksesta häntä 

       koskevia tietoja ei käsitellä eikä luovuteta. Kiellosta tai sen 
peruuntumisesta tehdään rekisteriin merkintä asiakirjaliitteenä. 

       Yhteyspyynnöt osoitetaan sähköpostilla ym. osoitteisiin. 
 
ks. 26.10.2019, mm. 26.3.2022. 


