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REKISTERISELOSTE 

1 Rekisterin nimi 

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n jäsenrekisteri 

 

2 Rekisterinpitäjä 

Nimi:  Suomen Biokierto ja Biokaasu ry 

Verkkosivut:  www.biokierto.fi  

Osoite:  Eteläranta 10, 00131 Helsinki, Finland 

Puhelinnumero: 0400-987 805 

Sähköposti:  anna.virolainen-hynna@biokierto.fi    

 

2.1 Rekisteriasioista vastaava henkilö (yhteyshenkilö) 

Nimi:  Toiminnanjohtaja Anna Virolainen-Hynnä  

Sähköposti:  anna.virolainen-hynna@biokierto.fi 

 

3 Rekisterin käyttötarkoitus  

3.1 Jäsenrekisteri 

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat 

henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka.  Lisäksi voidaan kerätä esimerkiksi 

seuraavat tiedot: 

• Jäsenten yhteystiedot (postiosoite, y-tunnus, sähköposti) 

• Jäsenyystiedot (jäsentyyppi, jäsenyyden alkamisajankohta) 

• Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset) 

• Lisätiedot (varayhteyshenkilöt yms.)  

 

Jäsenrekisteri sisältää voimassa olevat jäsentiedot.  

 

Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. 

Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa. 

Henkilötietojen käsittely voidaan ulkoistaa kokonaan tai osittain kolmansille osapuolille, 
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kuten esimerkiksi jäsenrekisteripalvelun tarjoajalle, varmuuskopion ylläpitäjälle ja/tai 

yhdistyksen kirjanpitäjälle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin henkilötietojen käsittelyn 

voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. 

 

3.2 Sidosryhmien tiedotusrekisteri (VIP) 

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry viestii sidosryhmilleen järjestämistään tapahtumista ja 

tärkeistä ajankohtaisista asioista (esimerkiksi tiedotteet). Tapahtumista lähetetään tietoa 

sähköpostitse. Sähköpostijakelussa käytetään sähköpostijakelulistaa. Sähköpostiviestissä 

kerrotaan, miten jakelulistalta voi poistua.  

 

3.3 Jäsenkirjerekisteri 

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry viestii jäsenilleen säännöllisesti ajankohtaisista asioista 

sähköpostitse. Sähköpostijakelussa käytetään sähköpostijakelulistaa. Sähköpostiviestissä 

kerrotaan, miten jakelulistalta voi poistua. 

 

4 Rekisterin tietolähteet 

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä 

hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta. Jäsenyyden alkamisesta ja 

jäsenmaksuja koskevat tiedot saadaan yhdistyksen hallitukselta ja toiminnanjohtajalta. 

 

Tiedotusrekisteriin kirjattavat tiedot on koottu tapahtumiin aiemmin osallistuneiden 

henkilöiden sähköpostiosoitetiedoista. Lisäksi SBB kerää rekisteriin sidosryhmään kuuluvia 

asiantuntijoiden sähköpostiosoitteita. 

 

5 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei 

myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle. 
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6 Rekisterin suojauksen periaatteet 

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee Yhdistys ry:n 

omistamalla tietokoneella käyttäjätunnuksen ja salasanan takana. Tietokonetta säilytetään 

lukitussa tilassa. Yhdistys ry huolehtii tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan. 

Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla 

henkilöillä. 

 

Kaikkia kerättyjä tietoja käsitellään kansallisen lainsäädännön ja EU:n tietosuoja-asetuksen 

mukaisesti. 

 

7 Tarkastusoikeus 

Rekisteriin merkityllä jäsenellä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin 

talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. 

Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti asianomaiselta rekisterinpitäjältä.  

 

8 Rekisteritietojen korjaaminen 

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön 

vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn 

tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.  

 

9 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 muutoksemme selosteessa. 

 

 

Päivitykset 

 

Rekiseriseloste on laadittu: 17.6.2019  

Rekisteriselosteeseen on lisätty 3.2 Tiedotusrekisteri 30.9.2019. 
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Rekisteriselosteeseen on lisätty 3.3 Tiedotusrekisteri 3.10.2019. 

 

 

 

 

 


