
REKISTERISELOSTE 

 

 

1. Rekisterin nimi 

 

Zonta-kerho Helsinki II ry:n jäsenrekisteri 

 

2. Rekisterinpitäjä 

 

Zonta-kerho Helsinki II ry 

 

Verkkosivut: https://zonta.fi/helsinki2/ 

Sähköposti: helsinki2@zonta.fi 

 

3. Rekisterin vastuu- ja yhdyshenkilö 

 

Zonta-kerho Helsinki II ry:n jäsenyystoimikunnan puheenjohtaja. 

 

4. Henkilötietojn käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste 

 

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 3 luvun 11 §:n 

vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja 

jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan 

koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.Tietoja voidaan käyttää myös 

historiatietojen keräämiseen. 

 

Keräämisen oikeusperuste on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1a-kohta: Suostumus. 

 

5. Rekisterin tietosisältö 

 

Rekisteriin kerätään yhdistyslain vaatimat henkilötiedot, ts. jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. 

Lisäksi kerätään jäsenen yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite), 

jäsenyystiedot (arvo, ammatti, työpaikka, jäsenluokittelu, kansainvälinen jäsennumero ja jäsenen 

viitenumero pankkimaksuja varten).  

 

Uusien jäsenten suosittelijoista voidaan kerätä nimilista. 

 

6. Rekisterin tietolähteet 

 

Jäsenrekisteriin kerättävät tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella ja jäsenyyttä hakevan 

henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeesta. 

 

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset 

 

Rekisteröidyn tiedot luovutetaan yhdistyksen kattojärjestölle Suomessa, Zonta International Piiri 

20:lle, tiedotus- ja yhteisten toimintatavoitteiden toteuttamiseksi. Yhdistys voi luovuttaa tietoja 

myös viranomaisille, jos laki tai asetus sitä vaatii. 

 

8. Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

 

Tiedot luovutetaan Zonta Internationl -järjestön sääntöjen mukaisesti järjestön päämajaan, jonka 

osoite on 1211 West 22nd Street, Suite 900, Oak Brook, IL 60624, USA. Sähköpostiosoite on 

https://zonta.fi/helsinki2/
mailto:helsinki2@zonta20.org


memberrecords@zonta.org 

 

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet 

 

Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee jäsenrekisterinhoitajan (yhdistyksen jäsenyystoimikunnan 

puheenjohtajan) omistamalla tietokoneella käyttäjätunnuksen takana. 

 

10. Rekisteritietojen tarkastus- ja korjaamisoikeus  

 

Rekisteriin merkityllä jäsenellä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa ja pyytää 

tietojensa oikaisemista tai täydentämistä. Jäsenellä on myös oikeus vaatia kaikkien tietojensa 

poistamista. Pyynnöt lähetetään kirjallisesti yhdistyksen sähköpostiosoitteeseen tai 

jäsenyystoimikunnan puheenjohtajalle 

.  

 

11. Tietojen säilytysaika 

 

Rekisteröidyn tietoja säilytetään enintään kahden kuukauden ajan sen toimintakauden (1.6 – 31.5) 

päättymisestä, jonka aikana jäsen ilmoittaa eroavansa yhdistyksestä.  

 

Suosittelijalistoja säilytetään enintään Zonta Internationalin kahden vuoden (biennium) 

toimintakauden ajan. 

 

 

 

 


