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HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 §:N MUKAINEN REKISTERISELOSTE SUOMEN SOGETSU-IKEBANA RY:N 

JÄSENREKISTERISTÄ 

 

1. Rekisterinpitäjä 

Suomen Sogetsu-ikebana ry, japanilaisen Sogetsu-ikebanan opettajayhdistyksen (Sogetsu Teachers’ 

Association, STA) opintoryhmä (study group) Suomessa. 

 

sogetsufinland@gmail.com 

 

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö  

Elizabeth Asikainen 

Suomen Sogetsu-ikebana ry:n hallituksen puheenjohtaja 

sogetsufinland@gmail.com 

 

3. Rekisterin nimi 

Suomen Sogetsu-ikebana ry:n jäsenrekisteri 

 

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus 

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yhdistyksen yhdistyslain mukainen velvoite pitää yllä 

jäsenluetteloa sekä oikeutettu etu huolehtia jäsenpalvelusta ja jäsenviestinnästä. 

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on: 

- jäsenkirjeen lähettäminen 

- muu yhdistyksen toimintaan liittyvä viestintä ja tiedottaminen 

- jäsenmäärän tilastointi 

- opintoryhmän jäsentietojen (jäsenen nimi, yhteystiedot, jäsenyystiedot) raportointi STA:lle 

Japaniin 

 

5. Käsiteltävät henkilötiedot 

Käsittelemme jäsenrekisterin yhteydessä seuraavia yhdistyksen jäsenten henkilötietoja:  

- jäsenen nimi  

- jäsenen Sogetsu ikebana -tutkinnon taso 

- jäsenen yhteystiedot kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero, postiosoite  

- jäsenyystiedot (jäsenlaji, jäsenyyden alkamisvuosi) 

- jäsenmaksutiedot (tieto jäsenmaksulaskun lähettämisestä, maksetun jäsenmaksun määrä) 

- luottamustoimet yhdistyksessä 

 

6. Tietolähteet 

Saamme jäsenrekisterin tiedot jäsenmaksutietoja lukuun ottamatta rekisteröidyiltä itseltään. 

Jäsenmaksutiedot saamme yhdistyksen rahastonhoitajalta. 

 

7. Tietojen luovutukset ja siirrot  

Jäsenrekisterin tiedot raportoidaan vuosittain Sogetsu Ikebana Headquartes’ille / STA:lle Japaniin.  

Emme luovuta rekisterin tietoja ulkopuoliselle tahoille emmekä käytä niitä suoramarkkinointiin. 
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8. Tietojen suojaus  

Rekisteri on tallennettu ja sitä ylläpidetään salasanoin ja palomuurein suojatussa 

tietojärjestelmässä. 

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Henkilötietoja sisältävän 

jäsenrekisterin käyttöoikeus myönnetään vain nimetyille, yhdistyksen hallitukseen kuuluville 

henkilöille, joiden asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.  

9. Tietojen säilytysaika 

Säilytämme henkilötietoja vähintään jäsenyyden keston ajan tai kunnes rekisteröity pyytää ne 

poistettaviksi, ottaen huomioon lainsäädännön ja viranomaisten vaatimukset mm. 

kirjapitolainsäädäntö, rekisteröityjen tietoja koskeva erityislainsäädäntö ja arkistointia koskevat 

vaatimukset. 

Rekisterinpitäjänä arvioimme säännöllisesti säilyttämisen tarpeellisuutta noudattaen sovellettavaa 

lainsäädäntöä. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla 

varmistamme, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden 

yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme 

tällaiset tiedot viipymättä. 

10. Rekisteröidyn oikeudet 

Jäsenellä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu ja vaatia 

virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on 

myös oikeus peruuttaa suostumuksensa tai muuttaa sitä. 

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn 

rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. 

Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itseensä kohdistuvia 

käsittelytoimia. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka 

perusteella rekisteröity vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta 

vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.  

11. Yhteydenotot 

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti kohdassa kaksi (2) 

nimetylle yhteyshenkilölle.  

 

12. Tietosuojaselosteen muutokset 

Suomen Sogetsu-ikebana ry pidättää oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta tarvittaessa, erityisesti 

yhdistyksemme toimintaa kehitettäessä. Voimassa oleva tietosuojaseloste löytyy yhdistyksen 

verkkosivuilta muokkauspäivämäärineen. 

 

 


