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 Torpon sukuseuran sukutaulujen 

rekisteriseloste (luotu 7.5.2019)  

 

1. Rekisterinpitäjä  
 

Torpon sukuseura ry www.torpo.fi  

 

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö:  

 

Aija Laitinen  

Särkiniementie 14 as 13, 70700 Kuopio  

puh. 040 417 4194  

aija.l.laitinen@gmail.com 

  

2. Rekisterin nimi  
 

Kustaa ja Emma Torpon jälkeläisten sukutaulut  

 

3. Tietojen käyttötarkoitus  
 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on sukuhistorian tallentaminen sekä merkkipäivien ja 

perhetapahtumien huomiointi Torpon sukuseuran viestinnässä jäsenilleen.  

 

Tietoja ei käytetä markkinointiin, automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. EU:n yleisen 

tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön oma suostumus.  

 

4. Tietojen lähde  
 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan Torpon sukuseuran jäseniltä ja heidän perhekunniltaan mm. 

sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta ja tapaamisista.  

 

5. Tietojen oikeellisuus, ajantasaisuus ja täydellisyys; 

tarkastusoikeus  
 

Rekisterinpitäjä ei tarkista annettujen tietojen oikeellisuutta.  

 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin hänestä tallennetut henkilötiedot 

ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä 

henkilötietolain 26 §:n mukaisesti. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia 

niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä 

voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa 

asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).  
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6. Rekisterin tietosisältö  
 

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:  

 

- sukuhaara eli alenevassa polvessa näkyvä sukulinja  

- koko nimi (kutsumanimi alleviivattu)  

- syntymäaika ja -paikka  

- koulutus ja/tai ammatti  

- kuolinaika ja -paikka  

- vihkimispäivä (tieto avioerosta) 

  

7. Tietojen luovuttaminen ulkopuoliselle  
 

Rekisterinpitäjä ei lähtökohtaisesti luovuta tietoja ulkopuoliselle taholle. Tietoja voidaan luovuttaa 

poliisille esimerkiksi rikostutkintaa varten silloin ja siinä määrin kuin kulloinkin voimassa oleva laki 

edellyttää. Tietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

  

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista Torpon sukuseuran 

viestinnässä. Kuolleiden henkilöiden tietoja voidaan luovuttaa sukututkijoille.  

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet (tietoturva)  
 

Kaikilla rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä käyttöoikeus. Rekisterin 

henkilötietoihin on pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tätä tietoa Torpon sukuseuran 

toimintaa ylläpitävien tehtävien täyttämisessä. Tällaisia henkilöitä ovat rekisteristä vastaava ja Torpon 

sukuseuran hallituksen jäsenet.  

 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan 

asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja 

digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että 

tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta 

kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden jäsenten toimesta, joiden työnkuvaan se 

kuuluu.  

 

9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet  
 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen 

rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-

asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt 

tulee lähettää kirjallisesti rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa 

pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-

asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 
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