
REKISTERISELOSTE 
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § 

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

Laatimispäivä 

1.2.2023 

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Norjalainen metsäkissa ry 

Osoite 

Helsinki 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

info.norjalainenmetsakissa@gmail.com 

2 Nimi 

Norjalainen metsäkissa ry c/o Puheenjohtaja Katja Häkkinen 
Yhteyshenki- 

Osoite 

lö rekisteriä 
koskevissa Koivukuja 20, 38460 Sastamala 

asioissa 
 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

 pj.norjalainenmetsakissa@gmail.com 

3 
Rekisterin 
nimi 

Henkilörekisteri 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 

Ylläpitää jäsenrekisteriä yhdistyksen jäsenkirjeen METTIS-lehden postittamista varten. 

Lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa ja vuoden viimeinen numero eli nro 4 sisältää seuraavan vuoden 
jäsenmaksulaskun. Mikäli jäsenyys on määräaikaan mennessä maksamatta, jäsenluetteloa 
käytetään maksumuistutusten lähettämiseen. 

 
Kasvattajajäsenten rekisteriä ylläpidetään kasvattajia koskevia tiedotteita ja kasvattajan 
palvelumaksua varten. Kasvattajia tiedotetaan METTIS-lehden lisäksi sähköpostin välityksellä. 

 
Muu käyttötarkoitus: Esimerkiksi jäsentapahtuman / vuosikokouksien 

 osallistujalistan / jäsentarkastuslistan ylläpito. 
 Sähköpostitse ajankohtaisten asioiden tiedottaminen, kokous- ja tapahtumakutsut ja muu 

yhdistyksen viestintä jäsenistölle. 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Jäsenistöstä kerättäviä ja ylläpidettäviä tietoja ovat: 

Jäsennumero (yhdistys määrittelee) 

Etunimi 
 Sukunimi 
 Katuosoite 
 Postinumero 

 Postitoimipaikka 

 Sähköpostiosoite 

 
Kasvattajajäsenistä ylläpidetään edellä mainittujen lisäksi: 

 Kasvattajanumero (yhdistys määrittelee) 

 Sähköpostiosoite 

mailto:info.norjalainenmetsakissa@gmail.com
mailto:pj.norjalainenmetsakissa@gmail.com


6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

 
Yhdistys ei saa jäsenten yhteystietoja Maistraatista eikä Postista. Eikä se hae niitä itse mistään. 

Tiedot saadaan jäseniltä itseltään. Yhdistyksellä on nettilomake, mitä kautta uusi / vanha jäsen voi 

ilmoittaa yhteystietonsa. Jäsen voi myös ilmoittaa yhteystietonsa suoraan yhdistyksen jäsenrekisterin 

ylläpitäjälle puhelimitse, sähköpostitse tai kirjeitse. 



REKISTERISELOSTE 2 

 

7 

Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Yhdistyksen jäsenrekisteriä eikä mitään sen osai luovuteta muille kuin METTIS-lehteä painavalle 
lehtitalolle, joka myös huolehtii lehden postituksesta jäsenistölle. 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 

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

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Jäsenrekisteri tulostetaan yhdistyksen virallisiin jäsenkokouksiin ja/tai se on tarkastettavissa 
sähköisesti kokouksen aikana. Jäsenrekisterillä tarkistetaan osallistujien äänioikeus. Kokouksien 
jälkeen tulostettu jäsenrekisteri tuhotaan asianmukaisesti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Jäsenrekisteriä ylläpitää jäsenrekisterinhoitaja Excel-tiedostona. Jäsenrekisterinhoitaja toimittaa 
Excelistä paperitulosteen jäsenkokouksiin tai varautuu siihen, että jäsenrekisteri on kokouksessa 
luettavissa suoraan sähköisesti. 
Jäsenrekisteriin tallennetut henkilötiedot eivät ole säädetty salassapidettäviksi. Yhdistys ei 
kuitenkaan luovuta niitä ulkopuolisille. 

 


