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Kuka tietojasi käsittelee?

• Suupohjan Kehittämisyhdistys ry, markkinointinimeltään Leader Suupohja
• Jäsenlomakkeen kautta lähetettyjä tietoja ja niistä koottua jäsenrekisteriä 

sekä uutiskirjeen tilanneiden tietoja käsittelevät yhdistyksen työntekijät. 
• Yhdistyksen toiminnasta vastaa toiminnanjohtaja Paavo Mattila, 

paavo.mattila@leadersuupohja.fi, p. 0400 423 401
• Yhdistyksen tietosuojavastaava on Mirka Mäki-Kala, mirka.maki-

kala@leadersuupohja.fi, p. 0400 474 880
• Yhdistyksen yhteystiedot: Suupohjan Kehittämisyhdistys ry, 

Teknologiapuisto 1, 61800 Kauhajoki

mailto:paavo.mattila@leadersuupohja.fi
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Keiden tietoja käsittelemme?

• Yhdistyksen jäseneksi liittyvät yksityishenkilöt, yhteisöt ja yritykset –
käsittelyn tarkoitus:  yhdistyksen jäseneksi liittyminen

• Potentiaaliset asiakkaat ja verkkosivuston käyttäjät – käsittelyn 
tarkoitus: uutiskirjetilaukset



Tiedot, joita käsitellemme

• Jäseneksi liittyminen:
• Henkilön tai organisaation nimi
• Mahdollinen Y-tunnus
• Yhteyshenkilön nimi (jos organisaatio kyseessä)
• Katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka
• Puhelinnumero
• Sähköpostiosoite

Uutiskirjeen tilaus:
• Sähköpostiosoite 



Miksi käsittelemme tietojasi?

• Yhdistyksen jäsenet:
Jäsensuhteen hallinnointi, laskutus ja yhteydenottojen mahdollistaminen

• Uutiskirjeen tilaajat:
Uutiskirjetilauksen toimittaminen



Mistä saamme tietosi?

• Jäseneksi liittyvät ja uutiskirjeen tilaajat toimittavat tiedot itse 
hakiessaan yhdistyksen jäsenyyttä tai tilaamalla uutiskirjeen



Kuka muu käsittelee tietojasi

• Olemme varmistaneet, että palveluntarjoajamme noudattavat 
tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia 
palveluntarjoajia:

Mediaporras Oy
Microsoft
Netvisor



Kuinka kauan käsittelemme tietojasi?

• Jäseneksi liittyvien tahojen tai uutiskirjetilauksen tehneiden tietoja 
käsittelemme niin kauan kun yhdistyksen jäsenyys tai uutiskirjeen 
tilaus on voimassa.

• Merkitsemme tiedot jäsenrekisteriin sellaisina kuin saamme ne 
rekisteröidyltä itseltään ja niitä päivitetään sen mukaan, mitä 
rekisteröity ilmoittaa rekisterinpitäjälle. 



Oikeutesi

• Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt 
tulee tehdä osoitteeseen: toimisto@leadersuupohja.fi

• Tarkastus- ja korjausoikeus: sinulla on oikeus tarkastaa sinusta 
tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi 
virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai 
täydentämään tiedot oikeiksi.  
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Kuinka suojaamme tietosi?
• Suojaamme internetyhteyden
• Käytämme palomuuria
• Rajaamme jäsen- tai uutiskirjerekisteriin pääsyn henkilöihin, jotka sitä tarvitsevat. 
• Uutiskirjejärjestelmään pääsy vaatii salasanan ja tunnuksen.
• Koneet ja palvelimet, joilta on pääsy jäsenrekisteritietoihin vaativat tunnuksen, 

salasanan ja käyttöoikeudet
• Jäsenrekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. 
• Jäsenrekisteristä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot 
• Sitoutamme henkilökuntamme ja hallituksemme jäsenet salassapitosopimuksilla


	�Tietosuojaseloste�
	Kuka tietojasi käsittelee?
	Keiden tietoja käsittelemme?
	Tiedot, joita käsitellemme
	Miksi käsittelemme tietojasi?
	Mistä saamme tietosi?
	Kuka muu käsittelee tietojasi
	Kuinka kauan käsittelemme tietojasi?
	Oikeutesi
	Kuinka suojaamme tietosi?

