TIETOA ESES JÄ SENREKISTERISTÄ
JÄ SENLUETTELON PITÄ MISEN PERUSTE
Yhdistyslain 11 §:n mukaan yhdistyksen hallituksen on pidettävä jäsenistä luetteloa. Jos
jäsenet tai osa heistä on luonnollisia henkilöitä, on jäsenluettelon samoin kuin yhdistyksen
muidenkin henkilörekisterien pitämiseen sovellettava myös henkilötietolain säännöksiä.
Jäsenen nimi ja kotipaikkatieto muodostavat sen varsinaisen jäsenluettelon, johon kaikilla
yhdistyksen jäsenillä on yhdistyslain 11 §:n 2 momentin mukaan oikeus tutustua. Nämä
tiedot sisältävä jäsenluettelo on Eskimoissa nähtävillä vajalla tai saatavissa jäsenrekisterin
pitäjältä tai hallitukselta.
JÄ SENTIETOJEN KERUU JA KÄ SITTELY
Henkilötietolain mukaan yhdistys saa käsitellä muitakin sen toiminnassa tarpeellisia
henkilötietoja kuin nimi- ja kotipaikkatietoja. Henkilötietojen keräämisen ja muun
käsittelyn tulee olla asiallisesti perusteltua rekisterinpitäjän toiminnan kannalta.
Eskimoissa tällaisia tarpeellisia tietoja jäsenrekisterissä ovat mm. jäsenen yhteystiedot,
jäsenlaji (täysjäsen, talkoojäsen, nuorisojäsen) sekä kanoottipaikkatieto. Yhdistyksen
perusjäsentietoihin kuuluu myös merkintä jäsenmaksun suorittamisesta.
Eskimoihin ei voi liittyä internetin välityksellä. Uudet jäsenet täyttävät jäsenhakemuksensa
paperille. Hakemuksen tiedot viedään hyväksymisen jälkeen verkkosovelluspohjaiseen
jäsenrekisteriin. Eronneiden jäsenten tiedot poistetaan jäsenrekisteristä eroamisvuoden
lopussa.
TIEDONANTOVELVOITE JÄ SENILLE
Jäsenrekisteristä, on pidettävä jokaisen saatavilla rekisteriseloste. Rekisterinpitäjän on
henkilötietoja kerätessään huolehdittava siitä, että rekisteröity voi saada tiedon
rekisterinpitäjästä ja tarvittaessa tämän edustajasta, henkilötietojen käsittelyn
tarkoituksesta sekä siitä, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan. Eskimoiden
jäsenrekisteriseloste on nähtävissä verkkosivuillamme osoitteessa www.espooneskimot.fi.
Tarvittaessa siitä saa kopion hallituksen jäseniltä. Uusia jäseniä informoidaan
jäsenrekisterin käytöstä Eskimoihin liittymisen yhteydessä.
Jäsenellä on aina oikeus tarkistaa omat tietonsa jäsenrekisteristä. Eskimoissa tämän voi
tehdä jäsenrekisterin hoitajan kautta. Yksittäisillä jäsenillä ei ole pääsyä
jäsenrekisterisovellukseemme.
JÄ SENREKISTERITIETOJEN LUOVUTUS EDELLEEN
Yhdistyksen jäsenluettelon tietojen luovuttamisesta päättää yhdistyslain 11 §:n mukaan
yhdistyksen hallitus.
Henkilötietolain mukaan rekisterinpitäjä ei kuitenkaan saa luovuttaa rekisteristä tietoja
ulkopuoliselle ilman asianosaisen jäsenen suostumusta.

Eskimoissa ei erikseen ole pyydetty jäsenten suostumusta tietojen luovuttamiseen. Näin
ollen Eskimoiden jäsenrekisterisovelluksen käyttäjät eivät luovuta Eskimojäsenten
yhteystietoja edes toisille Eskimojäsenille. Näitä tietoja voi kysellä yleisistä numero- ja
osoitepalveluista henkilön nimen ja kotipaikan perusteella.
Eskimot luovuttaa jäsenrekisteritietojaan ulkopuolisille tahoille ainoastaan
jäsentiedotteidensa postitusta varten. Tällöin annetaan yleensä jäsentiedotteen painavalle
yritykselle jäsenten nimi- ja osoitetiedot painettaviksi suoraan lehden takasivulle. Tällaisen
yhdistyksen toimintaan olennaisesti liittyvän jäsenrekisteritietojen luovuttamisen katsotaan
henkilötietolaissa olevan lain mukaista toimeksiannon perusteella tapahtuvaa
henkilötietojen käsittelyä.
Lajiliitolle eli Suomen Kanoottiliitolle annetaan ainoastaan jäsenmäärät, ei yksittäisten
jäsenten tietoja.
Jäsenellä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen. Tällöin jäsenelle merkitään
postituskielto rekisteriin, jolloin seuralta ei tule mitään postia. Tietojen luovutuskiellon voi
jättää jäsenrekisterin hoitajalle.
Eskimoilla on käytössä myös sähköpostilista jäsenille. Uudet jäsenet liitetään listalle
automaattisesti, mikäli he ovat antaneet sähköpostiosoitteensa jäsenhakemuksessaan.
Jäsenet voivat liittyä tai erota sähköpostilistalta jäsenposteissa olevan ohjeen mukaan.
Eskimot ei luovuta jäsentensä sähköpostiosoitteita ulkopuolisille eikä jäsenpostituksissa
näy yksittäisten jäsenten sähköpostiosoitteita. Lista on tarkoitettu seuran asioista
tiedottamiseen. Listalle voivat lähettää postia kaikki siihen kuuluvat jäsenet. Postien tulee
olla suoraan seuran toimintaan liittyviä, esim. mainosten tai aatteellisten viestien
lähettäminen ei ole sallittua. Asiattomaan viestintään sähköpostilistalla puututaan.
Sähköpostilistalla on valvoja, jonka yhteystiedot löytyvät verkkosivuiltamme osoitteesta
www.espooneskimot.fi
Lisätietoa jäsenrekisteriasioista saa hallitukselta.

