
INFORMOINTIASIAKIRJA  

Rekisterin nimi:  Kuvataidekerhorekisteri 

Rekisterinpitäjän nimi:  Siilinjärven kuvataideyhdistys ry  

Verkkosivut: www.siilinkuvis.fi  

Osoite: Karjankierto36, 71850 LEPPÄKAARRE  

Puh.  0400 570693 Sähköposti: siilinkuvis@gmail.com  

 

Rekisteriasioista vastaava henkilö Nimi:  Anna Huttunen Osoite: Vehkasuontie, 71800 SIILINJÄRVI Puh.  

040 568 2159 Sähköposti: anna.huttunen@fatec.fi  

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus  

 Rekisterin tarkoituksena on kerätä kerhotoiminnassa tarvittavaa tiedottamista ja laskutusta varten 

tarvittavat tiedot kerhotoimintaan osallistuvista. Osallistumistiedoista ja palautteista voidaan koota 

tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.  

Rekisterin tietosisältö  

 Rekisteriin kerätään kerhoihin osallistuvien nimet, , osoitteet, puhelin ja sähköpostiosoitteet, kerhojen 

läsnäolotiedot, näyttelyihin osallistumistiedot,  lupalomakkeet valokuvaamisesta ja valokuvien käytöstä, 

annetut todistukset, laskutukset sekä maksusuoritukset, lasten kerhoissa lisäksi osallistujien ikä sekä lasten 

huoltajan osoite- ja yhteystiedot, 

 Rekisterin tietolähteet  

 Kerhorekisteriin kirjattavat tiedot saadaan kerholaisten tai heidän huoltajiensa  omalla ilmoituksella 

yhdistyksen tapahtumiin tai kerhoon hakevan henkilön ilmoituksella hakemuslomakkeen kautta. 

toiminnassa syntyy osallistumistietoja, jotka ohjaajat kirjaavat.  

Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle  

 Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-

alueen tai ETA:n ulkopuolelle  

Rekisterin suojauksen periaatteet  

 1) Manuaalisen aineiston suojaus  

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään siten, että niihin on pääsy 

vain nimetyillä, kerholaisten asioita hoitavilla henkilöillä.  

2) ATK:lla käsiteltävien tietojen suojaus  

Sähköinen kerholaisten osoiterekisteri sijaitsevat yhdistyksen rahastonhoitajan ja hallituksen jäsenten 

käytössä olevalla, käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. Laskutusta koskevat tiedot ovat 

rahastonhoitajalla sähköisenä käyttäjätunnuksen takana ja osallistumisia koskevat tiedot sekä 

lupalomakkeet osittain sähköisessä muodossa ja osittain manuaalisena kurssivastaavan koneella salasanalla 

suojattuna. 

http://www.siilinkuvis.fi/
mailto:siilinkuvis@gmail.com


Siilinjärven Kuvataideyhdistys ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtii tietoturvan säilymisestä parhaan 

kykynsä mukaan  

Tarkastusoikeus  

 Rekisteriin merkityllä jäsenellä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa 

sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on osoitettava 

rekisterinpitäjälle.   

Rekisteritietojen korjaaminen  

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta 

oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, 

tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. 

Tietojen säilytysaika 

Läsnäololistat säilytetään kaksi vuotta ja laskutustiedot 6 vuotta tai avustuksia antavien tahojen erikseen 

määrittelemän ajan.  


