
     TIETOSUOJASELOSTE 
    Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

Laatimispäivä  22.5.2018 
 
 
1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Monika-Naiset liitto ry 

Osoite 

Hermannin Rantatie 12 A 4. krs, 00580 Helsinki 

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

09-72 79 9999, info@monikanaiset.fi  

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 
Monika-Naiset liiton Tietosuojavastaava  
Osoite 

Hermannin Rantatie 12 A 4. krs, 00580 Helsinki 

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

tietosuoja@monikanaiset.fi      

3 
Rekisterin 
nimi 

Monika-Naiset liiton luottamushenkilörekisteri  

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Luottamushenkilöiltä kerätään luottamustoimen hoitamisen kannalta välttämättömiä henkilötietoja 
yhteydenpitoon, esityslistojen ja muun aineiston postittamiseen sekä matkakulujen maksamiseen 
liittyen.  
 
 
 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Henkilötiedot: etunimet, sukunimi, henkilötunnus, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, 
tilinumero.  

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Henkilötietolomake, jonka luottamushenkilö itse täyttää.   

 



    REKISTERISELOSTE      2 
 
7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Hallituksen nimet julkaistaan liiton verkkosivulla. Hallituksen puheenjohtajan sähköpostiosoite 
julkaistaan liiton verkkosivulla.   
 
Muita tietoja ei luovuteta.  

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti EU:n eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Manuaaliset yhteystietolomakkeet säilytetään lukituissa tiloissa. Asiakirjoja pääsevät käsittelemään 
vain henkilöt, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä rekisteröityjen tietoja. 
 
Manuaaliset osallistujalistat, jotka säilytetään kirjanpitoa varten kirjanpitolain mukaisesti. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Rekisteriin tallennetut tiedot on suojattu siten, että tietoja pääsee katsomaan ja muokkaamaan vain 
siihen oikeutettu työntekijä tai muu henkilö. Pääsy rekisteriin on rajoitettu ja käyttäjät tunnistetaan 
käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttäjän oikeuksia rekisterin tietoihin rajataan 
käyttöoikeusrooleilla. Rekisterin käyttö on mahdollista vain Monika-Naiset liiton sisäverkossa tai 
muodostamalla suojattu yhteys liiton palvelimeen. Palvelimeen on pääsy vain ylläpito- ja 
huoltotehtäviä suorittavilla henkilöillä. 

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Jokaisella rekisteriin kuuluvalla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat 
henkilötiedot. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle. Tiedot annetaan 
pyydettäessä kirjallisesti. 

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Rekisteröidyillä on oikeus vaatia itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö tulee tehdä 
kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle. Tiedot annetaan pyydettäessä kirjallisesti. 

12 
Muut henkilö- 
tietojen käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 
 

      

 


