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Rekisterin pitäjä  

Aito avioliitto ry  

  

Osoite  

PL 155   

00171 Helsinki  

  

Muut yhteystiedot aito.avioliitto@gmail.com  

  

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa  

Veikka Mattila, veikka.mattila@gmail.com  

  

Rekisterin nimi  

Aito avioliitto ry:n henkilörekisteri  

  

  

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus  

Aito avioliitto ry:n henkilörekisteri on jäsentietojen ylläpitoa ja hallintaa varten sekä 

tiedottamista varten. Henkilörekisteri pitää sisällään myös sähköpostirekisterin: 

Aitoavioliitto.fi -sivustolla on sähköinen lomake, jossa kysytään nimeä, sähköpostia ja 

kuntaa. Henkilöt, jotka haluavat tukea yhdistyksen työtä ja saada siitä tietoa, voivat täyttää 

kyseisen lomakkeen.  

Sähköpostirekisterin kautta voimme informoida yhdistyksen työn ystäviä ja tukijoita 

ajankohtaisista asioista nopeasti ja ilman kustannuksia. Sähköisen lomakkeen yhteydessä 

on teksti:    

"Täyttämällä alla olevan lomakkeen tiedot ja lähettämällä sen, liityt ilmaiselle 

postituslistallemme. Postituslistalla olevien henkilöiden tietoja ei jaeta ulkopuolisille 

tahoille. Saat noin kerran kuukaudessa tai tarpeen tullen lisätietoa tapahtumista ja 

toiminnan etenemisestä. "    



  

  

Rekisterin tietosisältö  

Henkilörekisterissä on yhdistyksen jäsenten nimet, kotiosoitteet ja sähköpostiosoitteet. 

Henkilörekisterin toisessa osassa, sähköpostirekisterissä on kannattajien kokonimet, 

sähköpostiosoitteet ja maininta kotikunnasta.  

  

  

Säännönmukaiset tietolähteet  

Yhdistyksen jäsenmaksun maksamisen yhteydessä kerätään jäseneksi aikovan 

yhteystiedot: nimi, kotiosoite ja sähköpostiosoite. (Aitoavioliitto.fi-sivuston Holvi-kaupassa.)  

Aitoavioliitto.fi- sivuston "Tietoa meistä"-alasivulla on kohta "Liity meihin", jossa kysytään 

henkilön nimeä, sähköpostisoitetta ja kuntaa sähköisen lomakkeen muodossa.   

Yhdistyksen tapahtumissa voidaan kysyä samoja asioita paperisella lomakkeella.  

Paperiset lomakkeet hävitetään heti sen jälkeen, kun tiedot on siirretty 

sähköpostirekisteriin.    

  

  

Tietojen säännönmukaiset luovutukset  

Yhdistyksen henkilörekisterin jäsentiedot ovat Aito avioliitto ry:n hallituksen ja 

puheenjohtajan luettavissa. Jäsenten tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille, ei 

myöskään sähköpostirekisterin tietoja.   

Sähköpostirekisteriä käyttää yhdistyksen sihteeri Veikka Mattila. Sähköpostirekisterin 

tietoja käytetään vain Aito avioliitto ry:n sähköpostiviestien lähettämiseen niille henkilöille, 

jotka ovat ilmaisseet kiinnostuksensa saada toiminnastamme tietoa.    

Yhdistyksen sähköpostiosoitteeseen aito.avioliitto@gmail.com, tulee ilmoitusviesti kun, 

uusi henkilö antaa tietonsa sähköisen lomakkeen kautta. Nämä ilmoitussähköpostit ovat 

kaikkien hallituksen jäsenten luettavissa.  

  

  

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle  

Aito avioliitto ry ei siirrä henkilörekisterin tietoja EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.  



  

  

Tietojen poistaminen  

Aito avioliitto ry poistaa annetut tiedot henkilörekisteristä, jos henkilö sitä pyytää.  

  

  

Rekisterin suojauksen periaatteet  

Jäsentietoihin ei pääse käsiksi hallituksen ulkopuoliset henkilöt. Sähköpostirekisterin 

käyttäjätunnukset ovat vain yhdistyksen sihteerillä ja hallituksen jäsenillä on tarvittaessa 

oikeus käyttää sähköpostirekisteriä tiedottamiseen. Paperisia lomakkeita säilytetään vain 

hetkellisesti ja ne hävitetään sen jälkeen, kun tiedot niistä on siirretty sähköpostirekisteriin.    

Yhdistys säilyttää annetut henkilötiedot huolellisesti eikä luovuta niitä ulkopuolisille tahoille.  

  


