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JÄSENREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE  
 
Päivä: 1.3.2021 
Viite:  Eu:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) 
 
 
 
Rekisterinpitäjä 

 
Nimi:  Uudenmaan Pelastusliitto ry (jäljempänä UPL) 
Osoite: Vapaalantie 2 A 7, 01650 Vantaa 

 
 
Rekisteriasioiden yhteyshenkilö 

 
Nimi: Sari Tuuri-Salonen  
Osoite: Vapaalantie 2 A 7, 01650 Vantaa 
Sähköposti: sari.tuuri-salonen@upl.fi 
 
 

 
Rekisterin nimi  

Jäsenrekisteri 
 
Rekisterissä käsiteltävien henkilötietojen käyttötarkoitus 

Uudenmaan Pelastusliitto on lakisääteisesti velvoitettu pitämään 
jäsenrekisteriä, josta tulee ilmetä jäsenen nimi ja kotipaikka.  

 
Uudenmaan Pelastusliitolla on oikeutettu etu huolehtia jäsenpalveluista ja 
jäsenviestinnästä. Jäsenen yhteyshenkilön tietojen käyttötarkoituksena on 
yhdistystoimintaan liittyvä viestintä ja tiedottaminen, jäsenpalvelujen ja 
jäsenviestinnän tarjoaminen. 

 
Rekisterin tietosisältö, rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät 

Uudenmaan Pelastusliitto kerää jäseneksi liityttäessä jäsenyhdistyksen, 

yrityksen tai kunnan nimen, jäsenyystiedon (jäsenlaji) ja edellä mainitun 

jäsenen yhteyshenkilönä toimivan edustajan sähköpostiosoitteen ja 

puhelinnumeron.  

Tietojen säilytysaika ja säilytysajan määräytymisperusteet 
Yhteistietoja säilytetään jäsenyyden ajan, lakisääteisten velvoitteiden 
täyttämiseksi. 

 
Säännönmukaiset tietolähteet (mistä tiedot saadaan) 

Jäseneksi liityttäessä jäsenyhdistys, yritys tai kunta luovuttaa yhteyshenkilönä 
toimivan henkilön yhteystiedot. 

  



 

 

Osoite www.upl.fi                       Y-tunnus 0457928-3  

Vapaalantie 2 A 7 toimisto@upl.fi   

01650 Vantaa                         

Tietojen säännönmukaiset luovutukset 
 
Tietojen siirto UEU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle 
 

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle. 

 
Rekisterin suojauksen periaatteet 

 
Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty 
lukitusten sekä muiden turvatoimien avulla. Rekisteritietoja pääsevät 
käsittelemään ainoastaan rekisterinpitäjän nimeämät henkilöt. Käsittelijöitä 
sitoo vaitiolovelvollisuus. 

 
Tarkastusoikeus ja tietojen oikaiseminen 

 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on 
tallennettu. Rekisteröity voi päivittää ja muuttaa omia tietojaan ja vaatia, että 
virheelliset tiedot oikaistaan. 
 
Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja 
allekirjoitettu asiaa koskeva pyyntö edellä mainitulle rekisteriasioiden 
yhteyshenkilölle. 

 
Oikeus kieltää tietojen käyttö ja oikeus peruuttaa suostumus 

 
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö ja vaatia 
tiedot poistettavaksi. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön 
antamaan suostumukseen. 

 
Tietojen käyttökieltoa koskevan vaatimuksen / aiemmin annetun 
suostumuksen peruuttamisen voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu 
asiaa koskeva ilmoitus edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle. 

 
Valitusoikeus 

 
Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity 
katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n 
tietosuoja-asetusta. 

 

Tietosuojaselosteen muutokset 
 

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen 
päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös 
muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta 
ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja 
huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa. 


