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Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhdistyslain (503/1989) määräämä velvoite ylläpitää 
jäsenluetteloa sekä jäsenmaksutietojen ja yhteystietojen ylläpito yhdistyksen toimintaa varten.  

Zonta-kerho Helsinki IV ry:ssä tietojen kerääminen ja käsittely perustuu jäsenen allekirjoittamaan 
kirjalliseen suostumukseen ja osassa tilanteita kerhon lakisääteiseen velvoitteeseen tiedottaa 
toiminnastaan jäsenilleen. 

Rekisterin käyttötarkoitus 

Rekisteröityjä ovat Zonta-kerho Helsinki IV:n jäseniksi hyväksymät henkilöt. 

Jäsenrekisteriin ja muihin kerhon henkilörekistereihin tallennetaan ne tiedot, jotka jäseneksi 
hyväksytty on itse antanut yhdistyksen käytettäväksi. Jäsenrekisteriin kerätään seuraavat tiedot 
jäseneksi liittymisen yhteydessä: 

 etu- ja sukunimi 

 lähiosoite 

 matkapuhelinnumero  

 sähköpostiosoite 

 toimi, asema tai tehtävä 

 koulutus 

 Zonta Piiri – Alue – Kerho 

 Zonta-järjestön ammattiluokitusjärjestelmän mukainen luokitusnumero. Se merkitään 
kerhon hyväksymän jäsenen tietoihin, kun kerhon jäsentoimikunta on tehnyt ao. luokituksen 

 Jäsenen ID-tunnistenumero eli jäsennumero. Se merkitään jäsenrekisteriin, kun hyväksytty 
jäsen on rekisteröity Zonta International -järjestön päämajan tietojärjestelmään 
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 jäsenen liittymispäivä, mahdollinen uudelleenliittymispäivä ja eroamisajankohta 

Lisäksi rekisteriin voi halutessaan antaa: 

 syntymäaika 

 sosiaalisen median yhteystiedot 

Tietoja käytetään myös kerhon toiminnasta viestimiseen ja tapahtumien markkinointiin seuraavasti: 

 tapahtumakutsujen lähettämiseen 

 tapahtumien järjestämiseen 

 kerhon jäsentiedotteiden ja uutiskirjeiden lähettämiseen 

 muuhun yhteydenpitoon jäsenten kanssa 

Jäsenyyden aikana kerhon henkilörekistereihin kertyy myös seuraavat tiedot: 

 jäsenmaksuhistoria 

 zonta-tuotteiden tilaushistoria 

 osallistujatiedot kerhon tapahtumiin ja tilaisuuksiin  

 luottamustehtävät kerhon toimielimissä 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Tietoja kerätään suoraan jäseniksi hyväksytyiltä jäseneksi hakemisen yhteydessä. 

Lisäksi jäsenyyden aikana jäseniltä saadaan kerhon toimintaan liittyen esimerkiksi jäsenmaksu-, 
osallistuja- ja tilaustietoja.  

Jäsenillä on velvollisuus itse päivittää tietonsa ottamalla yhteyttä jäsenasioita hoitavaan 
yhteyshenkilöön. 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja henkilötietojen 
siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainväliselle 
järjestölle 

Varsinaisen jäsenrekisterin tiedot luovutetaan Zonta International -järjestölle Yhdysvaltoihin sekä 
Zonta Piiri 20:n piirihallinnolle jäsenyyden hoitamista varten. Jäsenet ovat antaneet nimenomaisen 
suostumuksen tietojen luovuttamiseen jäseneksi rekisteröitymisen yhteydessä. 

Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta kaupalliseen tarkoitukseen tai kolmansille osapuolille. 
Poikkeuksena voi olla osallistujatietojen (etu- ja sukunimi, työnantajaorganisaatio) luovuttaminen 
tilaisuuksien isäntäorganisaatioille, mikäli se on vierailun järjestämiseksi tarpeen esimerkiksi 
turvallisuussyistä. 

Jäsenrekisterin suojauksen periaatteet 

Jäsenrekisterin käyttöoikeus on seuraavilla Zonta-kerho Helsinki IV:n hallituksen nimeämillä 
toimihenkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään: jäsentoimikunnan jäsenet, jäsenrekisterin 
pitäjä, rahastonhoitaja, puheenjohtaja ja sihteeri. Näillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus. 



 

Rekisteri ei sisällä tietosuoja-asetuksen 9 artiklassa mainittuja arkaluonteisia tietoja. 

Tarkastusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö osoitetaan joko 
kirjallisesti tai sähköpostilla rekisterinpitäjän edustajalle. 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tiedot korjaa rekisterin ylläpitäjä. 
Korjauspyyntö osoitetaan kirjallisesti esimerkiksi sähköpostilla tietosuojavastaavalle.  

Jäsenrekisterin tietojen säilytys  

Jäsenrekisteriin ja muihin kerhon henkilörekistereihin tallennettuja henkilötietoja säilytetään jäsenyyden 

keston ajan. Osallistujalistat ja tuotteiden tai lippujen tilaushistoriatiedot hävitetään ao. tilaisuuden 
tai kampanjan päättymisen jälkeen 

Historiankirjoitusta varten yhdistyksen arkistossa säilytetään pysyvästi tiedot kerhoon hyväksytyistä 
jäsenistä (etu- ja sukunimi) ja heidän luottamustehtävistään kerhon toimielimissä.  

 

Tämä tietosuojaseloste on hyväksytty Zonta-kerho Helsinki IV:n hallituksessa 11.10.2021 ja 
viimeksi päivitetty 20.1.2022. 


