
Arkeologian harrastajat Sarsa ry – Tietosuojaseloste 

 

1. Rekisterinpitäjä 
 

Nimi: Arkeologian harrastajat Sarsa ry 
Yhteystiedot: puheenjohtaja Marjo Hietikko  
marjo.hietikko@gmail.com 
 

2. Rekisterin yhteyshenkilö Yhteystiedot: taloudenhoitaja Tuija Salo, t.salotui@gmail.com 
 

3. Rekisterin nimi Arkeologian harrastajat Sarsa ry:n  
- jäsenrekisteri  
- tapahtumien osallistuja- ja tiedotusrekisteri  

 
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yhdistyksen yhdistyslain 

mukainen velvoite pitää yllä jäsenluetteloa, oikeutettu etu 
huolehtia jäsenviestinnästä ja vapaaehtoisiksi ilmoittautuneiden 
viestinnästä.  
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on: 

- Jäsenviestintä 
- Yhdistystoimintaan liittyvä viestintä ja tiedottaminen 

 
5. Rekisterin tietosisältö Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot 

yhdistyksen jäsenistä:  
- Nimi 
- Osoite 
- Sähköpostiosoite 

Yksittäistapauksissa rekisteri sisältää rekisteröidyn 
puhelinnumeron. 
 

6. Säännönmukaiset tietolähteet Arkeologian harrastajat Sarsa ry:n jäsenien itsensä antamat tiedot. 
Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa tapahtumaan 
ilmoittautuneen etu- ja sukunimi- sekä mahdollisia yhteystietoja ja 
tapahtumaan liittyviä muita tarpeellisia tietoja. Rekisteröidyn 
itsensä syöttämät ilmoittautumistiedot saattavat sisältää myös 
seuraavia tietoja: syntymäaika tai allergiatiedot. 
Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä 
tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös 
samaan yhteisöön kuuluvilta tahoilta, julkisesti saatavilla olevista 
lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta 
saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa. 
  

7. Tiedon säilytysaika Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen rekisteröidyn 
jäsenyyden, rekisteröidyn tekemän ilmoittautumisen ja siihen 
liittyvän tapahtuman mahdollistamiseksi.  
Rekisterinpitäjä arvioi säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti 
sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi 
rekisterinpitäjä huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, 
joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä 
käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, 
vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Rekisterinpitäjä 
oikaisee tai hävittää tällaiset tiedot viipymättä. 



Maksutietoja käsitellään kirjanpitoaineiston yhteydessä. Niitä 
säilytetään kirjanpitolain edellyttämän ajan. Tiedot poistetaan, kun 
määritelty säilytysaika on kulunut umpeen. 
 

8. Tietojen säännönmukaiset 
luovutukset 

Rekisteritietoja voidaan jakaa Arkeologian harrastajat Sarsa ry:n 
sisällä sekä tapahtuman sidosryhmien kesken. Lisäksi rekis-
teritiedot siirretään tarvittaessa määritellylle henkilötietojen 
käsittelijälle.  
Hiisi-lehti: Vastaava päätoimittaja: Eero Siljander (Päijät-Hämeen 
tutkimusseura), puh. 050 577 3402, eero.siljander@gmail.com  
 

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle 

Arkeologian harrastajat Sarsa ry:n jäsenrekisterin tietoja ei 
luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
 

10. Rekisterin suojauksen periaatteet Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja 
erikseen nimetyt henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on 
oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo 
vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti 
ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Tulostetut rekisterit 
säilytetään huolellisesti, joihin pääsy on vain yhdistyksen 
nimeämillä henkilöillä.  
 

11. Rekisteröidyn oikeudet Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin 
henkilötietoihin. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2 mainitulle 
rekisterin yhteyshenkilölle. 
  
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään 
koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö osoitetaan 
rekisterin yhteyshenkilölle. 
  
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan 
rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. 
Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.  
 
Rekisteröidyllä on oikeus siirtää henkilötietonsa järjestelmästä 
toiseen, edellyttäen että käsittely perustuu suostumukseen tai 
sopimukseen, ja että se tehdään automaattisesti. Rekisteröidyllä 
on myös oikeus saada siirrettyä tietonsa suoraan rekisterinpitäjältä 
toiselle, mikäli se on teknisesti mahdollista. Pyyntö osoitetaan 
rekisterin yhteyshenkilölle.  
 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 
tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo, että 
henkilötietojen käsittelyssä rikotaan asetusta. 
 

12. Muutokset tähän 
tietosuojaselosteeseen 

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin, esimerkiksi 
lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi 
päivitetty 21.5.2018.  
 

 


