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Korson Kyläneuvoston rekisterin tietosuojaseloste 

Laadittu: 23.3.2021  

Viimeksi päivitetty: 5.12.2022 

 

1. Rekisterinpitäjä 

Korson Kyläneuvoston toimitus. 

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö 

Korson Kyläneuvosto sivuston päätoimittaja Ari Tammi, ari.tammi@gmail.com , 040 353 7228. 

3. Rekisterin nimi 

Korson Kyläneuvoston jäsenrekisteri. 

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 f-kohta: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän 

oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät rekisteröidyn 

edut tai perusoikeudet ja -vapaudet syrjäyttävät tällaiset edut. 

5. Henkilötietojen käyttötarkoitus 

Korson Kyläneuvoston jäsenrekisteriä käytetään yhteydenpitoon jäsenten kanssa sekä jäsenten 

kutsumiseen Korson Kyläneuvoston kokouksiin ja tapahtumiin. 

6. Käsiteltävät henkilötiedot 

Korson Kyläneuvoston jäsenrekisteriin kirjataan nimi, sähköposti, osoite, ikä ja syy miksi jäsen 

halunnut liittyä Korson Kyläneuvoston jäseneksi. 

7. Säännönmukaiset tietolähteet 

Tiedot saadaan henkilöiltä itseltään, kun hän ilmoittautuu verkkolomakkeella Korson Kyläneuvoston 

jäseneksi. 

8. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva 

Henkilötiedot ovat tallessa Korson Kyläneuvoston toimituksella sekä Korson Kyläneuvoston 

julkaisujärjestelmässä Webnode.com. 

9. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot sekä siirretäänkö 

tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle 

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta muille osapuolille, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n 

ulkopuolelle. 

 

10. Henkilötietojen säilytysaika 
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Henkilötiedot säilytetään niin kauan kuin jäsenyys on voimassa Korson Kyläneuvostossa. Jäsenyys 

tarkistetaan kalenterivuosittain. 

11.Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti: 

i. saada tieto henkilötietojensa käsittelystä 

ii. saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Korson Kyläneuvoston  

käsittelemät henkilötiedot 

iii. vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä 

iv. vaatia henkilötietojensa poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet 

v. vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa 

liittyvällä perusteella  

vi. maksutta vastustaa käsittelyä, mukaan lukien profilointia niiltä osin kuin se liittyy 

suoramarkkinointiin.  

vii. vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista 

viii. valittaa valvontaviranomaiselle 

- jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen 

Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka 

sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan 

tietosuojakäytännön mukaisesti. 

12.Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

Ei automaattista päätöksentekoa. 

13.Yhteydenotot 

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai 

henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle. 

Rekisteröidyn on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä kuvallisella henkilöllisyystodistuksella. 

14.Tietosuojaselosteen muutokset 

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin, esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. 

Suosittelemme, että käytte säännöllisesti nettisivuillamme ja huomioitte mahdolliset 

muutokset selosteessa. 


