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1. Rekisterinpitäjä 

Korkea-ahon Metsäveikot ry. 

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö 

Seuran sihteeri 

3. Rekisterin nimi 

Korkea-ahon Metsäveikot ry:n jäsenrekisteri, metsästysoikeuden vuokraajat ja 

verkkopalvelun käyttäjät. 

4. Henkilötietojen käyttötarkoitukset 

Henkilötietojen käsittelyn yleisenä henkilötietolain 8 §:n mukaisena edellytyksenä on 

asiallinen yhteys henkilön ja Korkea-ahon Metsäveikkojen välillä eli rekisteröidyn 

jäsenyys tai metsästysoikeuden vuokrasopimus. 

Korkea-ahon Metsäveikot ry:n käsiteltävien henkilötietojen käyttötarkoituksia ovat: 

 Jäsenten yhteystiedot jäsenmaksulaskutusta varten 

 Tiedottaminen jäsenille 

 Jäsenten jäsen- ja osallistumismaksujen seuranta 

 Metsästysoikeuden vuokrasopimukset, voimassaolevien sopimusten tietojen 

todentamista varten 

5. Rekisterin tietosisältö 

Näiden tietojen yhteydessä käsitellään seuraavia henkilötietoja: 

Jäsenrekisterissä henkilön perustiedot: 

 Nimi 

 Yhteystiedot: osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite 

 Rooli ja mahdollinen nimenkirjoitusoikeus seuran hallinnossa 

 jäsen- ja osallistumismaksujen maksutilanne 

 



Verkkopalvelujen käyttöön liittyvät tiedot, verkkopalveluun voi liittyä ainoastaan 

Korkea-ahon Metsäveikot ry:n jäsen: 

 Käyttäjätunnus, salasana ja sähköpostiosoite 

 Käyttöoikeudet 

Metsästysvuokrasopimukset: 

 Sopimuksen vuokranantajan nimi 

 Yhteystiedot: osoite ja puhelinnumero 

 Vuokrauksen kohde 

 Tarkemmat sopimusehdot: vuokra-aika ja mahdolliset rajoitukset   

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Tietoja saadaan ensisijaisesti henkilöltä itseltään. Rekisteröityyn liittyviä tietoja voidaan 

hankkia ja päivittää lainsäädännön mahdollistamissa tapauksissa myös ulkoisista 

tietolähteistä. 

7. Tietojen luovutukset ja siirrot 

Henkilötiedon luovuttaminen näistä rekistereistä määräytyy lähtökohtaisesti 

viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999, julkisuuslaki) perusteella 

(henkilötietolaki 8.4 §). Siltä osin kuin kyse ei ole julkisuuslain alaisesta tiedosta, 

jäsenten henkilötietoja ei luovuteta. Viranomaisille tietoja luovutetaan laissa säädetyissä 

tapauksissa sekä väärinkäytösten ehkäisemiseksi ja selvittämiseksi. 

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja 

käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. 

Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta 

tietojenkäsittelyltä. Henkilötietoja käsittelevät vain seuran erityisesti määrittelemät 

henkilöt, sekä seuran toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet 

osapuolet, joiden tehtäviin henkilötietojen käsittely kuuluu. 

9. Tarkastusoikeus 

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 – 28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä 

koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön voi tehdä toimittamalla 

kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö Korkea-ahon Metsäveikot ry:lle  



 

10. Tiedon korjaaminen 

Rekisteröity voi henkilötietolain 29 §:n mukaisesti päivittää ja muuttaa omia tietojaan 

ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran sihteerille.  

 


