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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,  www.ilmastolannoite.fi, www.laatulannoite.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, 

http://www.biokierto.fi/
http://www.ilmastolannoite.fi/
http://www.laatulannoite.fi/
mailto:anna.virolainen-hynna@biokierto.fi
mailto:anna.virolainen-hynna@biokierto.fi
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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 

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. 

 

3.4 Biokaasun tuotantoyksiköt 

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry ylläpitää listausta biokaasun tuotantoyksiköistä Suomessa. 

Tuotantoyksiköitä koskevat tiedot sisältävät: 

- Biokaasulaitoksen nimen, osoitetiedot sijaintikunta  

- Biokaasutuotantoyksikön tiedot kuten tuotantomäärät, syötteet, syötemäärät 

- Biokaasulaitoksen yhteyshenkilön etu- ja sukunimen  

- Yhteyshenkilön (vastaaja) nimi ja sähköpostiosoite  

- yrityksen, yhteisön, liikelaitoksen ja/tai maatilan/maatilatalouden harjoittajan nimi, 

 - Työnantajaorganisaation nimen  

- Työosoite, puhelinnumero ja titteli  

Tiedot saadaan itse kerätyistä tiedoista ja julkisista lähteistä olevista tiedoista. Tietoja 

hyödynnetään julkisessa karttasovelluksessa, jossa esitetään kunkin laitoksen mukaan  
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korkeintaan seuraavat tiedot: yrityksen nimi, osoite, raaka-aineet, kotisivut, yksikön 

koordinaatit ja tieto liikennepolttoaineenjalostuksesta. Karttasovelluksen web-osoite: 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1ZHpWSB6Av2QQlZSGySCriDCW7piuXnBM

&ll=63.25924106438439%2C26.400126413950474&z=6 ). Lisäksi Suomen Biokierto ja 

Biokaasu ry hyödyntää tietoja asiantuntijatyössään. Tietoja ei jaeta ulkopuolisille maksua 

vastaan. Tutkimuskäyttöön voidaan pyydettäessä antaa em. julkiset tiedot.   

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on 

tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin kohdassa 4 kuvattuihin tarkoituksiin, joita varten 

henkilötiedot on kerätty. Rekisteriin tallennetut henkilötiedot poistetaan, kun niiden 

käsittelylle ei ole enää laillista perustetta. 

 

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. 

 

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. 
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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 Evästeet 

Eväste (eng. cookie) on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan käyttäjän tietokoneelle, kun 

hän vierailee sivustossa. Evästeillä tarkoituksena on parantaa palvelun laatua, eivätkä sisällä 

henkilötietoja eikä niiden avulla voida suorittaa ohjelmia tai tallentaa viruksia käyttäjän 

tietokoneelle. Sivujen selaaminen ilman evästeitä voi vaikuttaa palvelun toimintaan, jolloin 

joitain toimintoja ei voida käyttää (kuten kirjautuminen ja tuotteiden lisääminen 

ostoskoriin). 

Käytämme sivustolla evästeitä käyttötarkoituksiin, jotka liittyvät sivuston toimivuuteen, 

analysointiin ja markkinointiin. 

Sivuston seurantaan käytämme Googlen Analytics palvelua, jonka tarkoitus on kerätä 

tilastotietoa esimerkiksi sivun kävijämäärästä sekä suosituimmista sisällöistä. Täältä löydät 

lisätietoja Googlen evästeistä: Googlen evästekäytäntö.  

Jos haluat estää evästeet, voit muuttaa selaimesi evästeasetuksia. Lisätietoja selainkäyttöön 

perustuvasta mainonnan kohdentamisesta saa Your Online Choices -sivustolta 

10 Muutokset tietosuojaselosteessa 

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. 

Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten 

https://www.google.com/policies/technologies/cookies/
https://www.youronlinechoices.com/
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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. 

Rekisteriselosteeseen on lisätty 3.3 Jäsenkirjerekisteri 3.10.2019. 

Rekisteriselosteeseen on lisätty 3.4 Biokaasun tuotantoyksiköt 26.5.2021 

Rekisteriselosteeseen on lisätty 9 Evästeet  26.5.2022 

 

 

 


