
 

REKISTERISELOSTE     20.1.20178 

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste  

 

Inner Wheel Suomi-Finland, Kansallinen Neuvosto hyväksynyt 20.1.2018. 

 

1 Rekisterin nimi  
 

Inner Wheel Suomi - Finland jäsenrekisteri  

 

Rekisteri koostuu neljän Inner Wheel piirin erillisissä rekisteritiedostoissa olevista Inner Wheel 

klubien jäsenrekistereistä. Piirit ovat D 139, D 140, D 141 ja D 142. Klubeja on yhteensä 34.  

 

Kukin klubi vastaa oman jäsenrekisterinsä tietojen oikeellisuudesta. 

 

Piirien ja klubien yhteystiedot löytyvät Suomen Inner Wheelin verkkosivulta. 

 

2.1 Rekisterinpitäjä  
 

Nimi: Inner Wheel Suomi-Finland, Kansallinen Neuvosto   

Verkkosivut: www.innerwheel.fi  

 

Kansallinen Neuvosto, presidentti 

Presidentin toimikausi on kaksivuotinen ja hänen yhteystietonsa löytyvät yllä mainitulta 

verkkosivulta, http://www.innerwheel.fi/organisaatio/kansallinen-neuvosto/  

 

2.2 Rekisteriasioista vastaava henkilö  
 

Kansallinen Neuvosto, viestintävastaava 

Viestintävastaavan yhteystiedot löytyvät samoin mainitulta verkkosivulta, 

http://www.innerwheel.fi/organisaatio/kansallinen-neuvosto/  

 

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus  
 

Rekisterin tarkoituksena on kerätä Suomen Inner Wheel järjestön jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 

11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut järjestön toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja 

jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan 

koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa. 

  

Tietoja ylläpidetään Suomen Inner Wheelin verkkosivulla sähköisessä julkaisujärjestelmässä 

(WordPress) ja tätä varten tiedot tallennetaan webhotellin palveluntarjoajan (LightningBase) 

palvelimille.  

 

Sähköinen jäsenrekisteri toimii järjestön matrikkelina. 

 

Inner Wheel klubit voivat pitää omista jäsenistään jäsenluetteloita paperilla. 

 

4 Rekisterin tietosisältö  
 

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

jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka.  



Lisäksi kerätään jäsenten yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti) ja jäsenmaksutiedot. 

Myös jäsenyystietoja (jäsentyyppi, toimenkuva, jäsenyyden alkamisajankohta) voidaan kerätä. 

 

5 Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet  
 

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan 

henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeesta.  

 

Jäsenyystiedot saadaan klubien oman toiminnan perusteella. 

 

6 Tietojen säännönmukainen luovuttaminen  
 

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle seuraavia 

poikkeuksia lukuun ottamatta:  

 

Kansallisen Neuvoston jäsenten yhteystiedot ilmoitetaan vuosittain Suomen Rotaryn matrikkeliin. 

 

Kansallisen Neuvoston jäsenten, Inner Wheel piirien puheenjohtajien ja sihteerien sekä klubien 

sihteerien yhteystiedot ilmoitetaan vuosittain International Inner Wheelin jäsenmatrikkeliin.  

 

7 Tietojen siirto Euroopan Unionin tai Euroopan Talousalueen ulkopuolelle  
 

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.  

 

8 Rekisterin suojauksen periaatteet  
 

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään siten, että niihin on 

pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.  

 

Sähköisen jäsenmatrikkelin tiedot Suomen Inner Wheelin verkkosivulla on suojattu salasanoin, joita 

ei saa luovuttaa järjestön ulkopuolisille henkilöille. Kaikilla järjestön jäsenillä on pääsy 

matrikkeliin.  

 

Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella. Tietoaineisto, sen käsittely ja rekisterin 

tarkoituksen mukaiset luovutukset on suojattu käyttäjätunnuksin, salasanoin, palomuurein ja muin 

teknisin ja hallinnollisin tietoturvatoimin. Inner Wheel Suomi-Finland, Kansallinen Neuvosto 

huolehtii tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.  

 

9 Tarkastusoikeus  
 

Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa, mitä tietoja hänestä on merkitty klubin jäsenrekisteriin 

tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Erillisiä kirjallisia tarkastuspyyntöjä ei tarvita.   

 

10 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. 


