
OPH ELÄKELÄISET RY 

OP KILTA RY 

 

TIETOSUOJASELOSTE 

 

Tämä selvitys sisältää OPH Eläkeläiset ry:n ja OP Kilta ry:n jäsenrekisterien 

tietosuojaselosteen. Rekisterinpitäjällä on tietosuojalainsäädännön mukaan 

velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää 

myös informointivelvoitteen.  

1) Jäsenrekisterin pitäjät 

 

OPH Eläkeläiset ry, Helsinki  

OP Kilta ry, Helsinki 

 

2) Jäsenrekisterin yhteyshenkilöt 

 

Jäsenrekisterin hoitaja ja  Soile Lindfors 

OPH Eläkeläiset ry:n  Osoite 

pääkäyttäjä  soile.lindfors@gmail.com 

 

OP Kilta ry:n pääkäyttäjä  Pekka Jaakkola 

   Poukantie 8 A, 04410 Järvenpää 

   pekka.k.jaakkola@gmail.com 

   Puh. 0500-801489 

 

OP Kilta ry:n varakäyttäjä Pekka Anttonen 

   Kaitilantie 37, 03400 Vihti 

   pekka.anttonen@gmail.com 

   050-5501650 

 

 

 

3) Jäsenrekisterin käyttötarkoitus 

 

Jäsenrekisterin käyttötarkoituksena on rekisteröityjen henkilötietojen 

ajantasainen hallinta ja ylläpito. Tämän lisäksi rekisterin avulla hallitaan 

päättyneiden jäsenyyksien dokumentaatiota.  

Pääasiassa jäsenrekisteriä käytetään jäsenasioiden hoidossa. Näihin 

kuuluvat erilaiset jäsentiedotteet, kokouskutsut ja muut kohdistetut 

postitukset sekä jäsenmaksuihin liittyvät toimenpiteet. 



OP Kilta ry:n sääntöjen 3 §:n mukaan OP Kilta ry:n jäsen voi antaa 

yleisluvan yhteystietojensa luovuttamiseen yhdistyksen toiselle jäsenelle. 

Jäsenrekisterin sisältämien henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyten 

lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä. 

 

4) Jäsenrekisteriin tallennettavat tiedot 

 

Jäsenrekisteriin voidaan tallentaa vain rekisterin käyttötarkoituksen 

kannalta tarpeellisia tietoja. 

Jäsenrekisteriin kerätään tiedot jäseniltä itseltään. 

Rekisterissä käsitellään yhdisten jäsenten henkilö- ja yhteystietoja, joita 

ovat 

- jäsenen etu- ja sukunimi 

- jäsenen syntymäaika (ei henkilötunnusta) 

- jäsenen postiosoite 

- jäsenen sähköpostiosoite 

- jäsenen puhelinnumero 

- jäsenyyteen liittyvät luottamustiedot 

- jäsenmaksutiedot 

 

5) Jäsentietojen luovuttaminen 

 

OPH Eläkeläiset ry:n jäsentiedot voidaan luovuttaa OPH Eläkeläiset ry:n 

alueosastojen ylläpitämään jäsenluetteloon. OP Kilta ry:n jäsentiedot 

voidaan luovuttaa OP Kilta ry:n aluevastaavien ylläpitämään 

jäsenluetteloon. 

Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin eikä muillekaan 

ulkopuolisille tahoille. 

 

6) Jäsenrekisterin henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva 

 

Digitaalisesti käsiteltävät jäsenten henkilötiedot on suojattu ja tallennettu 

yhdistysten tietojärjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla 

henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja omaan yhdistykseen liittyvien 

työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään 

henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat, joilla pääsee vain oman 

yhdistyksen jäsenrekisteriin. 

 

Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä 

valvotaan. Jäsenrekisteriin pääsy on vain erikseen nimetyillä yhdistysten 

hallitusten jäsenillä sekä OPH Eläkeläiset ry:n jäsenluettelon hoitajalla.  

 

Yhdistysten hallitusten jäsenet ja jäsenluettelon hoitaja ovat 

allekirjoittaneet salassapitosopimuksen, jossa he sitoutuvat käsittelemään 



kaikkia oman yhdistyksensä tehtävissä tietoonsa saamiaan henkilötietoja 

huolellisesti, eivätkä ilmaise tai luovuta näitä tietoja sivullisille. 

 

Jäsentietoja säilytetään niin kauan kuin henkilö on yhdistyksen jäsen. 

Tiedot poistetaan heti sen jälkeen, kun henkilö ei enää ole yhdistyksen 

jäsen. 

 

Henkilötiedot voidaan siirtää toiselle palvelutarjoajalle jäsenrekisterin 

hoidon toteuttamiseksi. Jäsenrekisterin teknisen ylläpidon toteuttava 

rekisterinpitäjän yhteistyökumppani voi siirtää henkilötietoja soveltuvan 

yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän 

tietosuojaselosteen mukaisesti. 

 

7) Tarkastusoikeus ja tietojen oikaiseminen 

 

Jäsenrekisteriin merkityllä henkilöllä on lakiin perustuva oikeus tarkastaa 

itseään koskevat jäsenrekisteritiedot ja saada niistä pyydettäessä kopiot. 

Jäsen voi pyytää omien tietojensa päivittämistä ja vaatia virheellisten 

tietojen oikaisemista. Tietojen tarkastaminen ja päivittäminen on 

maksutonta. Päivittämispyynnöt tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen 

kohdassa 2 mainituille yhteyshenkilöille. 

 

Jäsenrekisterin pitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai 

jäsenrekisteriin merkityn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava 

tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta 

virheellinen, tarpeeton tai vanhentunut henkilötieto. 

 

Jäsenrekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus valittaa 

valvontaviranomaiselle, jos henkilö katsoo, että häntä koskevien 

henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä. 

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot ovat: www.tietosuoja.fi 

 

Jäsenrekisterin tietosuojaseloste on tallennettu OPH Eläkeläiset ry:n ja OP 

Kilta ry:n kotisivuille ja on siten jokaisen jäsenen nähtävillä. 

 

8) Oikeus kieltää tietojen käyttö ja oikeus peruuttaa suostumus 

Jäsenrekisteriin merkityllä henkilöllä on lakiin perustuva oikeus kieltää 

häntä koskevien tietojen käyttö ja vaatia tiedot poistettavaksi. Tämä 

koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan 

suostumukseen. 

 

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 4.3.2021. 


