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Rekisterinpitäjä:  Kosken Tl kunta 

Härkätie 5 
31500 Koski Tl 

 
Yhteyshenkilöt rekisteriä 

koskevissa asioissa:  Katri Honkala 
hyvinvointikoordinaattori 
Härkätie 5 
31500 Koski Tl 
puh. 044 744 1137 
katri.honkala@koski.fi 
 

 
Rekisterin nimi  Kosken Tl yhdistysrekisteri 
 
Henkilötietojen 

käsittely tarkoitus: Henkilötietoja käytetään: 

 rekisteriä käytetään Kosken Tl kunnan ja yhdistysten 
yhteistyöhön; tiedottamiseen ja yhteiseen keskusteluun 

 rekisteri on luotu helpottamaan yhteistyötä ja varmistamaan 
mahdollisimman luotettava tiedotus 

 
Rekisterin 

tietosisältö Rekisterissä on yhdistyksen nimi, yhteyshenkilön nimi ja asema 
yhdistyksessä, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yhteystiedon 
täyttäjän nimi sekä päivämäärä. 

 
Säännönmukaiset 

tietolähteet: Rekisterin keräämisestä on tiedotettu mukana olleita henkilöitä ja 
heidän tietonsa ovat peräisin yhdistysten kotisivuilta sekä 
aikaisemmasta sähköpostilistasta, jota on vapaa-aikatoimi käyttänyt 
ennen rekisterin luomista. 

 
Tietojen säännönmukaiset 
luovutukset Tietoja ei luovuteta eteenpäin. Tiedot ovat salassa pidettäviä. 

 
Tietojen siirto EU:n 

tai ETA:n ulkopuolelle: Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

 
Rekisterin suojauksen 

periaatteet: A. Sähköiseen rekisteriin pääsy on annettu vain rekisteriä hallinnoiville 
henkilöille, eikä sitä jaeta eteenpäin. Rekisteripohjan on laatinut 
Summit Media ja heillä on käyttöoikeus rekisteripohjan muokkaukseen 
tarvittaessa. Tietoja säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta 
käsittelyä ohjataan arkistointisuunnitelmalla ja 
tietosuojaohjeistuksella. 

 

 B. ATK:lla käsiteltävät tiedot  
Sähköiset rekisterin tiedot säilytetään käyttöoikeusrajatuissa 
kansioissa/tietojärjestelmissä joiden käyttöoikeudet perustuvat 
henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin/salasanoihin. 
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Tarkastusoikeus: Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat 
henkilörekisteritiedot (HetiL 26 §). asiakas voi esittää 
tarkastusoikeutta koskevan pyynnön henkilökohtaisesti tai kirjallisesti 
tarkastusoikeuden toteuttamisesta vastaavalle henkilölle (HetiL 28 §) 

 
Asiakkaan henkilöllisyys tarkastetaan ennen tietojen luovuttamista ja 
tiedot luovutetaan viivytyksettä. 
 
Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan poikkeustapauksessa 
(HetiL 27 §). Jos tarkastusoikeus evätään, asiakkaalle annetaan 
kirjallinen kieltäytymistodistus. Todistuksesta ilmenee syyt, joiden 
vuoksi tarkastusoikeus on evätty. Rekisteröidyllä on tämän jälkeen 
oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi. 

 
 
Oikeus vaatia 

tiedon korjaamista: Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai 
asiakkaan vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä 
rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, 
tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Rekisterinpitäjän 
on myös estettävä tällaisen tiedon leviäminen, jos tieto voi vaarantaa 
asiakkaan yksityisyyden suojaa tai hänen oikeuksiaan (HetiL 29 §). 
 
Asiakas voi vaatia tiedon korjaamista. Tieto korjataan ilman 
aiheetonta viivytystä. 
 
Jos tiedon korjaamisesta kieltäydytään, asiakkaalle annetaan 
kirjallinen kieltäytymistodistus. Todistuksessa on mainittava myös ne 
syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Asiakkaalla on tämän 
jälkeen oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi. 

 


