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Elisenvaaran yhtenäiskoulun vanhempainyhdistys 
ry:n tietosuojaseloste 

1. Rekisterinpitäjä 

Rekisterinpitäjän nimi: Elisenvaaran yhtenäiskoulun vanhempainyhdistys ry 
Yhdistyksen y-tunnus: 3079772-7 
Osoite: Kyröntie 16 21800 KYRÖ Suomi 
Sähköpostiosoite: vanhempainyhdistys.elisenvaara@gmail.com  

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Rekisteriasioiden yhteyshenkilönä toimii yhdistyksen jäsenvastaava. Kulloinkin virassa olevan 
jäsenvastaavan yhteystiedot löytyvät nettisivuiltamme 
https://www.poytya.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/perusopetus/elisenvaaran-yhtenaiskoulu
/vanhempainyhdistys/. 

 

3. Rekisterin nimi 

Elisenvaaran yhtenäiskoulun vanhempainyhdistys ry:n jäsenrekisteri 

4. Rekisteröidyt 

Rekisterissä käsitellään Elisenvaaran yhtenäiskoulun vanhempainyhdistys ry:n (jäljempänä 
”Yhdistys”) jäsenten, yhdistyksen toimintaan liittyvien organisaatioiden yhteyshenkilöiden 
sekä sen luottamushenkilöiden henkilötietoja. 

https://www.poytya.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/perusopetus/elisenvaaran-yhtenaiskoulu/vanhempainyhdistys/
https://www.poytya.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/perusopetus/elisenvaaran-yhtenaiskoulu/vanhempainyhdistys/


10.3.2020 

5. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja 

käyttötarkoitus 

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yhdistyksen yhdistyslain mukainen velvoite pitää 

yllä jäsenluetteloa, oikeutettu etu huolehtia jäsenpalvelusta ja jäsenviestinnästä, 

vapaaehtoisiksi ilmoittautuneiden palveluista ja viestinnästä. 

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on: 

● Jäsenpalvelut 

● Jäsenviestintä 

● Yhdistystoimintaan liittyvä viestintä ja tiedottaminen 

● Varainhankinta 

Rekisteröityjä ovat Elisenvaaran yhtenäiskoulun vanhempainyhdistys ry:n jäseniksi liittyneet 

ja perhejäseneksi huoltajan toimesta liittyneet henkilöt. 

Jäsenrekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka jäseneksi liittyvät on joko itse antanut tai 

huoltaja on antanut  yhdistyksen käytettäväksi. Jäsenrekisteriin kerätään seuraavat tiedot 

jäseneksi liittymisen yhteydessä: 

● etu- ja sukunimi 

● sähköpostiosoite jäsentiedotteiden lähettämistä ja muuta yhteydenpitoa varten 

● puhelinnumero 

● kotikunta 

● luokka-aste 

Rekisterissä pidetään yllä myös seuraavia tietoja: 

● tiedot maksetuista jäsenmaksuista 
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Sähköiseen henkilörekisteriin tallennettuja henkilötietoja säilytetään jäsenyyden keston 

ajan. Yhdistyksen arkistossa säilytetään tiedot hyväksytyistä jäsenistä. 

 

6. Käsiteltävät henkilötiedot 

Uuden jäsenen kohdalla kerättävät tiedot: 
Huoltajan nimi, kotikunta, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja oppilaan luokka. 
Luokkatiedon perusteella tarkastetaan onko henkilöllä oikeus yhdistyksen sääntöjen mukaan 
liittyä varsinaiseksi vai kannatusjäseneksi. 

7. Säännönmukaiset tietolähteet 

Tiedot tulevat suoraan jäseneksi liittyvältä henkilöltä erillisellä jäsenlomakkeella, joka löytyy 
nettisivuiltamme  
https://www.poytya.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/perusopetus/elisenvaaran-yhtenaiskoulu
/vanhempainyhdistys/ 

8. Tietojen luovutus ja siirtäminen 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU/ETA- alueen ulkopuolelle 
Emme luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille emmekä EU/ETA alueen ulkopuolelle. 

9. Tietojen suojaus 

Henkilötietojen käyttöön on nimetty yhdistyksen hallituksessa jäsenvastaava. Hänen 

lisäkseen puheenjohtajalla on oikeudet tutkia ja käsitellä jäsentietoja. 

 

Säilytämme henkilötietoja jäsenyyden keston ajan (lukuvuosi) ottaen huomioon 

lainsäädännön sekä viranomaisten ja arkistointia koskevat vaatimukset. 

 

https://www.poytya.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/perusopetus/elisenvaaran-yhtenaiskoulu/vanhempainyhdistys/
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10. Rekisteröidyn oikeudet 
Rekisteröidyllä on oikeus nähdä rekisterissä olevat tietonsa sekä muuttaa niitä ja/ tai pyytää 

poistamaan tietonsa jäsenrekisteristä. Tietojen poistaminen tapahtuu kirjallisella 

ilmoituksella vanhempainyhdistyksen sähköpostiin 

vanhempainyhdistys.elisenvaara@gmail.com 

 

11. Yhteydenotot 
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti yhdistyksen 

puheenjohtajalle. 

 

12. Tietosuojaselosteen muutokset 
Tietosuojaselosteeseen kirjataan päivämäärä, jolloin muutos on tehty. Tietosuojaselosteen 

päivitetty versio on aina nähtävillä yhdistyksen nettisivuilla ja muutoksesta lähetetään 

tarvittaessa jäsenille tieto myös sähköpostitse. 

 

 

Vanhempainyhdistyksen hallitus on hyväksynyt ja päivittänyt tämän tietosuojaselosteen 
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13. Muutokset tietosuojaselosteessa 

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. 
Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten 
sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte 
säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutokset selosteessa. 


