
 

 
 

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

REKISTERISELOSTE 
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § 

Laatimispäivä 

21.2.2020

 

 
1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Kynnys ry hallintosihteeri Jari Gusev 

Osoite 

Siltasaarenkatu 4, 5.krs, 00530 Helsinki 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 
 
jari.gusev@kynnys.fi 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Kynnys ry:n toiminnanjohtaja Antti Tuononen 

Osoite 

Siltasaarenkatu 4, 5.krs, 00530 Helsinki 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

045 657 9696, antti.tuononen@kynnys.fi 

3 
Rekisterin 
nimi 

Kynnys ry:n jäsenet 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 

Rekisterissä olevia tietoja käyttävät Kynnys ry:n toiminnanjohtaja ja hallintosihteeri sekä 
jäsenrekisterinpitäjä Jari Gusev. 
Käsittelyn perusteena on yhdistyslaki ja yhdistyksen oikeutettu etu. 
 
Käsittelytarkoitus on yhteydenpito Kynnys ry:n henkilöstön ja jäsenten välillä. 
Rekisterissä tietoja säilytetään ja päivitetään ajantasaisesti. 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Rekisteriin kerätään tietoa Kynnys ry:n jäsenistä. 
 
Rekisteriin merkittäviä tietoja ovat: 
Jäsenen nimi, osoite, PL-nro+kaupunki, matkapuhelin, kotipuhelin, työpuhelin, sähköpostiosoite, 
syntymäaika, lehden lähetysmuoto (paperilehti, CD-rom tai sähköposti) laskutustiedot, maksutiedot, 
maksajatiedot. 

 
Lisäksi jäsenyyden laatu: jäsen, kannattajajäsen tai yhteisöjäsen. Jäsenkirjeet lähetetään 
ensisijaisesti sähköpostitse. 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

 
Rekisteriin kerätään tietoja jäseniltä itseltään. 
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin. 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

 
 
 
 
B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Tiedot säilytetään suojauksen takana Netvisor -ohjelmassa ja 
tiedot pitää ajan tasalla Jari Gusev. 
 
 
Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen: 
 
Henkilörekisteriin rekisteröidyllä on oikeus nähdä ja tarkastaa kaikki henkilötietonsa ja pyynnöstä 
saada ne kirjallisina ja maksuttomasti kerran vuodessa. Tietojen antamisesta saa periä korvauksen 
vain, jos siitä, kun asianomainen edellisen kerran sai tarkastettavakseen rekisterin tiedot, on kulunut 
vähemmän kuin yksi vuosi. Perittävä korvaus on 10 euroa. 
Tiedot henkilörekisteristä antaa Kynnys ry:n jäsenrekisterinpitäjä Jari Gusev ja hänen estyneenä 
ollessa toiminnanjohtaja. 
 
Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen: 
 
Henkilörekisterissä havaitut selvät virheellisyydet korjataan normaalina ylläpitomenettelynä. 
Henkilörekisterin tietoja voidaan rekisteröidyn pyynnöstä oikaista, poistaa tai täydentää. Tietojen 
oikaisupyyntö tehdään kirjallisesti osoitettuna Kynnys ry:n jäsensihteerille. Oikaisupyyntöön 
vastataan mahdollisimman pian tai viimeistään 1 kuukauden kuluessa EU:n tietosuoja-asetuksen 
mukaisesti. 
 
Virheellisten tietojen korjauksista jää jälki järjestelmään siten, että sekä alkuperäinen että korjattu 
merkintä ovat myöhemmin luettavissa. 
Mikäli oikaisuvaatimukseen ei suostuta, annetaan rekisteröidylle asiaa koskeva kirjallinen 
kieltäytymistodistus, josta ilmenee kieltäytymisen syy. 

 


