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ETRA-liitto ry:n tietosuojaseloste           4.5.2020

1. Rekisterinpitäjä
ETRA-liitto ry    0686586-5
Läntinen Pitkäkatu 33   etra@etraliitto.fi
20100 Turku     www.etraliitto.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Mirva Korpela
044 744 3282 
mirva.korpela@etraliitto.fi

3. Rekisterien nimet
1) Yhdistyksen jäsenjärjestörekisteri
2) Uutiskirjeen tilaajarekisteri
3) Leirin osallistujarekisteri
4) Asiantuntijoiden ja vapaaehtoisten rekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus/ rekisterien käyttötarkoitus
1) Jäsenjärjestörekisteriä käytetään kokouskutsuissa ja muissa tiedottaessa. Rekisteriä voidaan käyttää myös 
mielipidetutkimuksiin.
2) Uutiskirjeen tilaajarekisteriä käytetään uutiskirjeen toimittamiseen.
3) Osallistujarekisterin tietoja käytetään laskutukseen sekä lasten ryhmäjakoihin iän mukaan. Mikäli osallistuja 
suostuu, sähköpostiosoitetta käytetään jatkossa leirin markkinointiin. Sen voi lopettaa lähettämällä viestin 
osoitteeseen lapsiperheleiri@gmail.com.
4) Tätä rekisteriä voidaan käyttää ajankohtaisista tapahtumista tiedottamiseen, vapaaehtoistyön markkinointiin 
ynnä muuhun toimintaan liittyvään.

5. Rekisterien tietosisältö
1) Yhteystiedot: jäsenjärjestön nimi, hallituksen puheenjohtajan etunimi ja sukunimi, sähköpostiosoite, puhelin-
numero.
2) Yhteystiedot: tilaajan etu ja sukunimi sekä sähköpostiosoite.
3) Osallistujien nimet, vanhemman puhelinnumero, email ja lasten syntymäkk sekä vuosi.
4) Yhteystiedot: etunimi ja sukunimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköposti. Paikallisseurakunta, johon 
23.5.2018 kuuluu sekä seurakunnan pastori/huoltaja. Omat mielenkiinnon kohteet, ammatti, asiantunte-
musalue ja vapaaehtoistyön kiinnostusalue.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
1) Jäsenrekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka jäsen on antanut itsestään.
2) Osallistujan oma uutikirjeen tilaus.
3) Osallistujan oma ilmoitus.
4) Paperinen kyselylomake jonka vastaukset on koottu yhteen.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja ei myöskään luovuteta ETRA-liitto ry:n 
ulkopuolelle.

9. Rekisterien suojauksen periaatteet
A) Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen): Tiedot säilytetään lukituissa tiloissa.
B) ATK:lle tallennetut tiedot: Käyttöoikeus vain nimetyillä henkilöillä, edellyttää salasanaa.

10. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa omat tietonsa. Tarvittaessa tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti osoitteeseen:

ETRA-liitto ry
Läntinen Pitkäkatu 33
20100 Turku 

11. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia itseään koskevan virheellisen tiedon korjaamista. Tiedonkorjauspyyntö on 
tehtävä kirjallisesti ja yksilöidysti osoitteeseen:

ETRA-liitto ry
Läntinen Pitkäkatu 33
20100 Turku 

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun
suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.
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