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TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE  1.8.2019   

 

Inner Wheel Suomi-Finland, Kansallinen Neuvosto hyväksynyt 17.8.2019 

 

Tietosuojalaki (1050/2018) ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus GDPR  (EU 2016/679) velvoittavat 

rekisterinpitäjää informoimaan rekisteröityjä heidän henkilötietojensa käsittelystä ja rekisterien 

tietosisällöstä. 

 

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 D142. Klubeja on yhteensä 32. 

 

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 verkko-

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

 

2.2  Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa  
 

Kansallinen Neuvosto, viestintävastaava 

Viestintävastaavan yhteystiedot löytyvät samoin mainitulta verkkosivulta, 

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

 

3    Rekisteröidyt 

 

Rekisteröidyt ovat Inner Wheel klubien jäseniä. 

 

4    Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus 
 

Rekisterin tarkoituksena on kerätä Suomen Inner Wheel järjestön jäsenistä järjestön toimintaa 

varten tarpeelliset tiedot. Liittymällä Inner Wheel klubiin jäsen antaa valtuudet tietojen keräämiseen 

ja tallettamiseen (henkilön itsensä antama suostumus). 

 

Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. 

Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.  

 

Nimi- ja yhteystietoja voidaan käyttää jäsentutkimusten ja -kyselyjen tekemiseen. Tietoja ei saa 

käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. 
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Sähköinen jäsenrekisteri toimii järjestön matrikkelina. 

 

Inner Wheel klubit voivat pitää omista jäsenistään jäsenluetteloita paperilla. 

 

5    Käsiteltävät henkilötiedot  
 

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina jäsenten normaalisti käyttämät etu- ja sukunimet ja posti-

osoitteet. Lisäksi kerätään jäsenten muut yhteystiedot (puhelin ja sähköposti) ja jäsenmaksutiedot.  

 

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

 

Rekisteröityjen klubien jäsenluetteloita koskevat yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimukset 

erikseen p.o. Inner Wheel -jäsenrekisteristä. 

 

Yhdistyksen jäsenistä on hallituksen pidettävä luetteloa. Luetteloon on merkittävä kunkin jäsenen 

täydellinen nimi ja kotipaikka. 

 

6    Säännönmukaiset tietolähteet  
 

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan 

henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeesta.  

 

Jäsenyystiedot saadaan klubien oman toiminnan perusteella. 

 

7   Tietojen luovutus ja siirtäminen  

 

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, sihteerien ja rahaston-

hoitajien sekä klubien sihteerien yhteystiedot ilmoitetaan vuosittain International Inner Wheelin 

jäsenmatrikkeliin, jota ylläpidetään IIW:n pääkonttorissa Iso-Britanniassa.  

 

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei tällä hetkellä luovuteta EU/ETA-alueen ulkopuolelle.  

 

8   Tietojen suojaus  
 

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään Inner Wheel 

klubeissa 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 matrik-

keliin.  

 

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

tarkoituksenmukaiset luovutukset on suojattu käyttäjätunnuksin, salasanoin, palomuurein ja muin 

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

huolehtii tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.  
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9   Tietojen käsittelyn kesto 

 

Henkilötietoja käsitellään klubien toiminnan yhteydessä, joten jäsenen erotessa Inner Wheel 

klubista, hänen henkilötietonsa poistetaan jäsenrekisteristä. 

 

Mikäli tapahtumien henkilötietoja sisältäviä osanottajalistoja tarvitaan kirjanpitoaineiston liitteeksi, 

niitä säilytetään kuten muutakin tositeaineistoa. Säilytysaika on 6 vuotta. 

 

10  Tietojen käsittelijät 

 

Inner Wheel klubin säännöissä ei erikseen määrätä jäsenrekisterin ylläpidosta, joten se on järjestetty 

klubeissa eri tavoin. Siitä voi huolehtia esim. rahastonhoitaja tai sihteeri. 

 

Tietoja ylläpidetään Suomen Inner Wheelin verkkosivulla sähköisessä julkaisujärjestelmässä 

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

palvelimille. Palveluntarjoaja ei käsittele sivuille tallennettuja tietoja. 

 

12  Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

 

Jäsentietojen käsittely ei sisällä automaattista päätöksentekoa tai profilointia eli henkilötietojen 

automaattista käsittelyä, jossa arvioidaan ihmisen henkilökohtaisia ominaisuuksia. 

 

13  Rekisteröityjen oikeudet 

 

Jokaisella rekisteröidyllä on tietojensa käsittelyä koskeva: 

• Tarkastusoikeus eli oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Jos tiedoissa 

ilmenee virheellisyyksiä tai puutteita, voi rekisteröity pyytää korjaamaan tai täydentämään 

tiedot oikeiksi. 

 

• Vastustamisoikeus eli oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli rekisteröity 

kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta. 

 

• Poisto-oikeus eli oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja. Rekisteröidyllä 

on lisäksi oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä. 

 

• Tiedonsiirto-oikeus eli oikeus siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen. 

 

• Valitusoikeus eli oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että 

henkilötietojen käsitelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

 

Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista tai poistoa koskevaa pyyntöä laissa 

säädetyin perustein. Mikäli rekisterinpitäjä ei suostu rekisteröidyn vaatimuksiin, on rekisteröidyllä 

oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia, että 

kiistanalaisten tietojen käsittelyä rajoitetaan siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistuksi. 

 

14  Yhteydenotot 

 

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti kohdassa 2.2 

nimetylle yhteyshenkilölle.  
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Klubien jäsenrekisterien sisältämiin tietoihin kohdistuvat yhteydenotot esitetään ao. klubin jäsen-

rekisteriä hoitavalle henkilölle. 

 

15  Muutokset tietosuoja- ja rekisteriselosteessa 

 

Muutokset tietosuoja- ja rekisteriselosteeseen tehdään tarvittaessa ja ne käsitellään Kansallisen 

Neuvoston kokouksessa. Uudistettu seloste julkaistaan kokouspöytäkirjan liitteenä ja IWF 

verkkosivulla ao. kohdassa. 


