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Hirsitaloteollisuus ry:n tietosuojaseloste  

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. 
Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen. 

1. Rekisterinpitäjä  

Hirsitaloteollisuus ry (1088918-1) 
Seppo Romppainen 
Kidekuja 2 
88610 Vuokatti 
050 376 5901 
info@hirsikoti.fi, www.hirsikoti.fi 
 
Tietosuojavastaavan ja rekisteriä hoitavan henkilön yhteystiedot ovat yllä. 

2. Rekisteröidyt  

Jäsenet 
Kannatusjäsenet 
Yhdistyksen uutiskirjeen tilanneet 
Kyselyihin vastanneet 

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus  

Rekisterin pitämisen peruste:  
• jäsenyys 
• kannatusjäsenyys 
• hakemus jäseneksi/kannatusjäseneksi 
• uutiskirjeen tilaaminen 
• kyselyiden tekeminen 
• verkkosivujen ja sosiaalisen median päivitykset 

 
Yhdistyslaki 11 §. 
 
Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus 

Henkilötietoja käsitellään ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:  
- Jäsenyyteen ja kannatusjäsenyyteen liittyvien asioiden hoitaminen 
- Jäsen- /kannatusjäsenhakemuksen käsitteleminen 
- Lakisääteisten ja sääntömääräisten kutsujen ja tietojen lähettäminen 
- Huomionosoitusten ja tunnustusten osoittaminen  
- Yhdistyksen toiminnasta tiedottaminen 
- Viestintä ml. suoraviestintä yhdistyksen uutiskirjeen tilanneille 
- Mielipide- tai vastaavat kyselyt yhdistyksen uutiskirjeen tilanneille. Kyselyiden avulla saatavia 

tietoja välitetään jäsenille ja kannatusjäsenille ja niitä käytetään yhdistyksen toiminnan eri osa-
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alueiden suunnitteluun, kehittämiseen ja seurantaan sekä muuhun vastaavaan asialliseen 
tarpeeseen. 

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot  

Jäsenten ja kannatusjäsenten rekisteri sisältää seuraavat ryhmittelyn mukaiset tiedot jäsenistä: 
• yrityksen nimi 
• yhteyshenkilön/-henkilöiden etunimi ja sukunimi 
• yhteyshenkilön/-henkilöiden asema 
• yhteyshenkilön/-henkilöiden sähköposti  
• henkilöiden matkapuhelinnumero 
• yrityksen osoite. 

Uutiskirjeiden jakelussa ja kyselyiden tekemisessä käytettävät henkilötiedot sisältävät: 
• etunimi ja sukunimi 
• sähköpostiosoite 
• puhelinnumero 
• organisaation nimi ja asema organisaatiossa. 

 
Yhdistys käyttää video- ja valokuvia www.hirsikoti.fi -sivujen ja sosiaalisen median välineiden päivityksiin ja 
muihin viestinnällisiin tarkoituksiin. 

5. Rekisteröidyn oikeudet  

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: 
Hirsitaloteollisuus ry 
Seppo Romppainen, 
Kidekuja 2 
88610 Vuokatti, 050 376 5901, 
info@hirsikoti.fi 
 
Tarkastusoikeus  
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.   

Oikeus tietojen oikaisemiseen 
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. 
 
Vastustamisoikeus  
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty 
lainvastaisesti. 
 
Suoramarkkinointikielto  
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen mainontaan tai suoramarkkinointiin.  
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Poisto-oikeus  
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme 
poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida 
poistaa.   
 
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä 
tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) 
määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa 
ennen määräajan umpeutumista. 
 
Suostumuksen peruuttaminen 
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. 
asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. 

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle  
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia 
saadaan ratkaistua.  
 
Valitusoikeus  
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja 
käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.  

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html  

6. Säännönmukaiset tietolähteet  

Rekisterin tiedot saadaan: 
- Jäseneltä tai jäsenhakemuksen jättäjältä lomakkeen kautta 
- Kannatusjäseneltä tai kannatusjäsenhakemuksen jättäjältä lomakkeen kautta 
- Uutiskirjeiden tilaamisen mahdollisuudesta tiedotetaan potentiaalisia tilaajia erilaisissa tapaamissa, 

tilaisuuksissa, puhelinkeskusteluissa, sosiaalisessa mediassa ja vastaavissa tilanteissa tai 
yhteyksissä. Uutiskirjeen tilaaminen tapahtuu osoitteessa www.hirsikoti.fi olevan lomakkeen avulla. 

Tiedot ovat peräisin EU:n alueelta. 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset  

Yhdistys ostaa palveluita ulkopuoliselta palveluntuottajalta yhdistyksen tiedottamista, viestintää ja 
kyselyiden tekemistä varten. Huolehdimme sopimuksella, että palveluntuottajat ovat sitoutuneet 
noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia ja että henkilötietoja käytetään vain edellä mainittuihin 
tarkoituksiin. Tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolisten tahojen käyttötarpeisiin.  

8. Käsittelyn kesto  

Tietojen säilyttämisen tai käsittelyn pituutta koskevat yleiset periaatteet: 
- Jäsenten ja kannatusjäsenten henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti jäsenhakemuksen 

jättämisestä jäsenyyden päättymiseen tai jäsenhakemuksen hylkäämiseen saakka  
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- Viestintä- ja tiedotuslistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa sähköpostiviestissä 
tai osoitteessa www.hirsikoti.fi olevan linkin avulla 

9. Henkilötietojen käsittelijät  

Jäsenten ja kannatusjäsenten sekä jäseneksi ja kannatusjäseneksi hakeneiden tietoja käsittelee yhdistyksen 
tietosuojavastaava. 

Suoraviestinnässä käytettäviä yhteystietoja käsittelee Huzza Oy/Tuulikki Huusko.  Suoraviestinnässä 
käytettävä postituslista on excel-tiedostona käyttäjätunnuksella ja salasanalla varustetulla tietokoneella 
suojattuna tiedostona. Listaan ei ole muilla henkilöillä pääsyä. Kopio listasta on toimitettu Huzza Oy:n 
käyttämään uutiskirjepalveluun, jonka tuottaja on sitoutunut säilyttämään listaa tietosuojalainsäädännön 
mukaisesti. 

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle  

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.   

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi  

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin. 

12. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Käyttämämme tietoverkko ja laitteisto on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä 
toimenpiteillä. Huolehdimme sopimuksin, että käyttämiemme palveluntuottajien tietoverkko ja laitteisto 
on suojattu edellä todetulla tavalla. 

 

 


