
Rekisteriseloste      
  
 
Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen Oripään Mäkimattilan sukuseuran jäsenrekisterin 
rekisteriseloste  
 
 
1) Rekisterinpitäjän nimi ja sähköpostiosoite 
Oripään Mäkimattilan sukuseura 
e-mail: makimattilansuku@outlook.com 
 
Rekisteriasioita hoitava, sukuseuran hallituksen nimeämä yhteyshenkilö 
Timo Mäkimattila 
Siltavoudinkatu 1 as. 15 
21200 Raisio 
e-mail: makimattilansuku@outlook.com 
puh. 050 4123399 
 
 
2) Rekisterin käyttötarkoitus 
Rekisteriä käytetään: 
- sukuseuran hallituksen sekä hallituksen nimeämien toimijoiden ja sukuseuran jäsenten väliseen 
yhteydenpitoon, mm. kutsut sukujuhliin sekä kutsut muihin yhteisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin 
- jäsenten tasavuotisten syntymäpäivien muistamiseen (70-v, 80-v, 90-v, 95-v +) 
 
  
3) Rekisterin tietosisältö 
Rekisteriin tallennetaan jäseniltä seuraavat tiedot: 
- etu- ja sukunimi 
- lähi- ja postiosoite 
- syntymäaika 
- sähköpostiosoite 
- puhelinnumero 
- sukuhaaran tunnus (Janne, Miina, Oskar) 
- postitustieto (samaan osoitteeseen lähetetään ainoastaan yksi tiedote tai kirje) 
- tieto henkilötietojen näyttämisen kieltämisestä 
 
Rekisteri ei sisällä henkilötunnuksia. 
 
 
4) Rekisterin tietojen luovutus 
Tulosteina, tiedostomuotona pdf (Excel-tiedostoa ei luovuteta eteenpäin mihinkään tarkoitukseen). 
 

1) Sukuseuran hallitukselle tai hallituksen jäsenelle pyynnöstä. 
 
  2) Sukuseuran jäsenellä on rekisteriin tallennettujen omien tietojensa osalta tarkistusoikeus. 
 
Tietoja voidaan tarvittaessa luovuttaa Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 
 
Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointi- tai vastaaviin tarkoituksiin. 



5) Rekisterin suojaus 
Rekisteri sijaitsee yhdessä tietokoneessa, ylläpidettynä Microsoft Excel- taulukkotietokannalla, ja se 
on salasanalla suojattu. 
Varmuuskopiointi 4kk välein.  
Varmuuskopioiden sijainti: sukuseuran tilillä Microsoft OneDrivessa (joka myös on salasanalla 
suojattu). 
 
  
 
6) Tietojen lisäykset, poistot ja päivitykset 
Henkilö lisätään rekisteriin automaattisesti hänen syntyessään Oripään Mäkimattilan sukuun. 
 
Henkilöllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen jäsenrekisterissä. 
Kiellon voi ulottaa koskemaan myös puolisonsa ja alaikäisten lastensa tietoja. Kielto-oikeutta 
käyttänyttä henkilöä ei kokonaan poisteta sukutukimusrekisteristä, vain kielto merkitään hänen 
kohdalleen. 
Tästä edespäin henkilöstä käytetään merkintää "mies, syntynyt 1947". 
 
Jäsentietoja ylläpidetään jatkuvasti ja pyritään pitämään ajantasaisena. Tähän myös toivotaan 
aktiviisuutta jäsenistöltä. 
 
Jäsenrekisterin iso päivitys- ja tarkastuskierros suoritetaan 2-vuoden välein hallituksen kokouksen 
yhteydessä. 
 
 
Omien ja perheenjäsenten tiedot pyydetään päivittämään niiden muuttuessa (tai jos niiden havaitaan 
olevan virheellisiä) osoitteeseen: makimattilansuku@outlook.com 
 
 
7) Muuta 
Tämä rekisteriseloste on pidettävä näkyvissä sukuseuran verkkosivuilla. 
 
 
 
Raisiossa  4.1.2016 
 
Timo Mäkimattila 
 
 
 
 
päivitetty viimeksi : 16.11.2017 
 


