
Tietosuojaseloste – Pajupuron Erämiehet ry

Tietosuoja yhdistyksessämme

1. Rekisterinpitäjä ja yhdyshenkilö

      Rekisterinpitäjä: Pajupuron Erämiehet ry, www.pajupuroneramiehet.fi  
Osoite: c/o Tapani Varvikko Perttulankuja 62 43100 Saarijärvi 
Puhelin 040-5175659 
Sähköposti: raikumaija@gmail.com 
Yhdyshenkilö rekisteriasioissa: sihteeri Justu Sillanpää, 040-4107471, 
justu.sillanp@gmail.com

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä käsitellään yhdistyksen jäsenien ja metsästysoikeuden vuokraajien 
henkilötietoja.

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on henkilötietojen käsittely seuran jäsenyyden ja 
metsästysoikeuden vuokrasuhteen luovuttamisen perusteella. Henkilötietoja 
käsitellään vain jäsenasioiden ja metsästysvuokrasopimusten vaatimiin 
tarkoituksiin.

4. Rekisteriin talletettavat tiedot

Jäsenrekisreri sisältää seuran jäsenten nimi- ja osoitetietoja. Vuokraajarekisteri 
sisältää vuokralleantajan nimen, osoitteen, vuokra-alueen nimen, rekisterinumeron, 
pinta-alan ja sovitun vuokra-ajan.

5. Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröidyillä henkilöillä on seuraavassa kerrotut oikeudet. Niiden käyttämistä 
koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: raikumaija@gmail.com.

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkastaa häntä koskevat rekisteriimme talletetut henkilötiedot.

Virheellisten tietojen oikaisu
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset 
tiedot

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, jos kokee niitä käsitellyn 
lainvastaisesti.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää omien tietojensa poistamista, jos tietojen käsittely 
ei ole tarpeen hänen kohdallaan. Pyyntö käsitellään, jonka jälkeen kyseiset tiedot 
poistetaan rekisteristä tai ilmoitetaan perusteltu syy siihen, että tietoja ei voida 
poistaa.

Oikeus valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että hänen tietojensa käsittelyä rajoitetaan siksi 
aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
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Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutelulle kantelu, jos hän kokee, että 
tietosuojalainsäädäntöä rikotaan hänen tietojensa käsittelyssä. 
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan pääsääntöisesti seuran jäseniltä ja metsästysoikeuden 
vuokraajilta itseltään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteritietoja ei luovuteta markkinointi eikä mainostarkoituksiin.

8. Tietojen käsittelyn kesto

Seuran jäsenten tietoja käsitellään niin kauan, kun jäsenyys seurassa on voimassa. 
Metsästysoikeuden vuokraajien tietoja käsitellään niin kauan, kun vuokrasuhde on 
voimassa. Tietoja säilytetään vuokranantajarekisterin ylläpidon kannalta tarpeellinen
aika vielä vuokrasuhteen päättymisen jälkeenkin.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterin pitäjä ja tämän toimihenkilöt käsittelevät henkilötietoja. Tietojen käsittely 
voidaan ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osalta kolmannelle osapuolelle. Tällöin 
takaamme sopimuksin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan 
tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tälläisiä ulkoisia tahoja ovat esim. 
ohjelmistotoimittaja ja hänen IT-tukensa.

10. Tietojen siirto EU-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
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