
SALASSAPITO- JA KÄYTTÄJÄSITOUMUS LOIMUN JÄSENREKISTERIÄ KÄYTTÄVILLE 

JÄSENYHDISTYKSILLE 

Loimun jäsenyhdistyksillä on mahdollisuus saada käyttöönsä Loimun jäsenrekisterin katseluoikeus 

yhdistyksen omien jäsenten osalta. Käyttöoikeus annetaan niille yhdistyksille, jotka ovat hyväksyneet tämän  

salassapito- ja käyttäjäsitoumuksen. Hyväksyminen tapahtuu yhdistyksen puheenjohtajan allekirjoituksella.  

Kaikkien Loimun jäsenrekisteriä käyttävien henkilöiden tulee olla tietoisia salassapito- ja 

käyttäjäsitoumuksen sisällöstä ja se käydään vuosittain läpi yhdistyksen hallituksen kokouksessa. 

Henkilötietojen käsittelijöiden tulee sitoutua ylläpitämään henkilötietojen käsittelijältä edellytettyä 

osaamista. 

Salassapito 

Salassapitovelvollisuudesta säädetään muun muassa Euroopan unionin yleisessä tietosuoja-asetuksessa, 

tietosuojalaissa, rikoslaissa ja julkisuuslaissa. Jäsenyyteen, henkilön ominaisuuksiin, henkilökohtaisiin 

olosuhteisiin, taloudelliseen asemaan ynnä muuhun liittyvät tiedot ovat salassa pidettäviä tietoja. 

Luottamustehtävän aikana tai sen päätyttyä ei saa oikeudettomasti käyttää, eikä sivulliselle lainvastaisesti 

ilmaista tehtävän vuoksi tietoon saatuja Loimu ry:n jäseniä, sopimuskumppaneita tai muita yhteistyötahoja 

koskevia salassa pidettäviä tietoja. Loimun jäsenten henkilötietojen lisäksi tällaisia tietoja ovat muun 

muassa liike- ja ammattisalaisuudet. Käsittelijän luottamustehtävän päättyessä käsittelijän on luovutettava 

edellä mainittuja tietoja sisältävät dokumentit jäsenyhdistykselle.  

Käyttäminen 

Käyttöoikeudet: Jäsenrekisterin katseluoikeus on toteutettu rajatusti vain jäsenyhdistyksen omien jäsenten 

osalta tietyille nimetyille yhdistyksen hallituksen edustajille, jotka ovat itsekin Loimun jäseniä. 

Henkilötietojen käsittelijä avustaa Loimu ry:tä jäsenten oikeuksien käyttämisessä ja toteutumisessa.  

Henkilötietojen käsittelyn 

-kohteena on jäsenrekisterin tiedot rajatusti. Katseluoikeudella näkyvät tiedot ovat jäsenen nimi ja entinen 

nimi, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, jäsenlaji, sukupuoli, syntymäpäivä, maakunta, maa, 

äidinkieli, työnantaja ja toimipiste sekä paikkakunta, luottamustoimet (JUKO, Loimu, YTN, Akava), 

jäsenyhdistysjäsenyys. 

-tarkoituksena on  yhdistyslain mukaisen jäsenrekisterin pito ja jäsenyyteen liittyvien asioiden hoito. 

Yhdistyksen hallituksen käsitellessä yhdistyslain edellyttämää jäsenyyden aloittamista tai lopettamista, 

tulee käsiteltävät henkilötiedot rajata ehdottomaan minimiin ja niiden hallinnassa noudattaa erityistä 

varovaisuutta. 

-oikeuden kesto on voimassa toistaiseksi, toisin sanoen luottamustehtävän keston ajan. 

Loimun jäsenrekisteriä saa käyttää ainoastaan käyttäjän omalla henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja 

salasanalla. Kukin vastaa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa salassapidosta eikä niitä saa antaa muiden 

tietoon. Jäsenrekisteristä on kirjauduttava ulos tai työasema on lukittava välittömästi käytön jälkeen, mikäli 

työasema ei ole käyttäjän valvonnassa. 

Tietojen käytössä noudatetaan erityistä varovaisuutta. Henkilö- ja jäsentietoja sisältävät sähköiset tai 

paperiset asiakirjat on hävitettävä turvallisesti välittömästi kun niiden säilyttämiseen ei ole enää ehdotonta 

tarvetta. 

 



Seuraamukset 

Sääntöjen ja periaatteiden rikkomisesta voidaan käyttöoikeudet tietojärjestelmiin peruuttaa. Mikäli 

rikkomisesta aiheutuu taloudellisia menetyksiä, voi seurauksena olla vahingonkorvausvaatimuksia. Tietojen 

väärinkäyttö tai tahallinen ohjeidenvastainen toiminta voi johtaa myös rikosoikeudellisiin seuraamuksiin. 

Henkilötietojen käsittelijä ilmoittaa kirjallisesti henkilötietojen tietoturvaloukkauksista Loimu ry:n 

rekisteriselosteen mukaiselle tietosuojavastaavalle ilman aiheetonta viivytystä saatuaan sen tietoonsa ja 

viimeistään 24 tunnin kuluessa. Lisäksi tietosuojavastaalle ilmoitetaan viimeistään edellä mainitussa 

määräajassa muista henkilötietojen käsittelijän tuottaman palvelun olennaisista häiriö- tai 

ongelmatilanteista, joilla voi olla vaikutuksia Loimu ry:n jäsenten tai muulla tavalla rekisteröityjen asemaan 

sekä oikeuksiin. 

Henkilötietojen käsittelijän on annettava tietoturvaloukkauksesta vähintään seuraavat tiedot: 

- kuvattava henkilötietojen tietoturvaloukkaus 

- ilmoitettava asiasta Loimu ry:n tietosuojavastaavalle ja toiminnanjohtajalle 

- kuvattava tietoturvaloukkauksen todennäköiset seuraukset 

- kuvattava toimenpiteet, joita henkilötietojen käsittelijä ehdottaa tai joita hän on toteuttanut 

tietoturvaloukkauksen johdosta sekä muut toimenpiteet mahdollisten haittavaikutusten 

lieventämiseksi 

Sitoudun siihen, että yhdistyksessämme noudatetaan edellä esitettyä salassapito- ja käyttäjäsitoumusta 

sekä asiasta annettuja käsittelyohjeita. 

Paikka ja aika: 

Yhdistyksen nimi: 

Puheenjohtajan allekirjoitus: 

   ________________________________________ 

Nimenselvennys 


