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1. Rekisterinpitäjä 

  

 
 

Salo MC ry 

 

 
 
 
Harventajankatu 9 

24130 Salo 

 

Sähköposti: salomc(at)salomc.com 
   

 
 
2. Rekisteri- ja tietosuoja-

asioista vastaava edustaja 

 
 

Marko Nyman 

 

 
 
 
Finnoontie 54 N 38 

02280 ESPOO 

 

P. +358408643351 

Sähköposti: webmaster(at)salomc.com 

 
 
3. Rekisterin nimi 

 

 
Salo MC ry jäsenrekisteri 

 

 
 
4. Henkilötietojen käsittelyn  

tarkoitus / rekisterin 

käyttötarkoitus 

 
Yhdistyslaki (503/89) 11§ lisäksi, rekisterin käyttötarkoituksena on Salo MC ry 

jäsenten yhteystietojen ylläpito, jäsen- ym. maksujen laskutus/seuranta, 

tiedottaminen sekä yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin ilmoittautuminen. 

 

5. Rekisterin tietosisältö  

 

 

 

Nimi, postiosoite, puhelinnumero(t), syntymäaika, sukupuoli, jäsennumero, 

titteli, liittymispvm., sähköiset osoitteet (s.postiosoite, kotisivuosoite ym.), 

jäsenroolit, jäsenryhmät, laskutus- ja maksutiedot, tapahtumailmoittautumiset,  

lisätietokentät (hlö.kohtainen kerhotilan kulunvalvonnan koodi, MP-malli, 

tietoluovutuskiellon tila), GDPR-hyväksyntä, sekä tarvittaessa luokittelemattomia 

tietoja "Lisätietoja"-kentässä. 

 

6. Säännönmukaiset 

tietolähteet 

 

Anoessaan Salo MC ry jäsenyyttä henkilö täyttää sähköisen 

jäsenanomuslomakkeen, joka tallentuu suoraan jäsenrekisteriin. 

 

Tarvittaessa henkilö voi anoa jäsenyyttä myös vapaamuotoisella hakemuksella, 

jonka tiedot johtokunnan jäsen tallettaa jäsenrekisteriin. 

 

Molemmissa tapauksissa edellytetään, että henkilö on hyväksynyt tietojensa 

tallentamisen tämän selosteen mukaisesti. 

 



Henkilöä koskevat, muut kuin jäsenanomuslomakkeessa annetut, mutta tässä 

rekisteriselosteessa mainitut tiedot koostetaan ja talletetaan tapauskohtaisesti 

jälkikäteen siltä osin kuin on tarpeellista. 

 

7. Säännönmukaiset tietojen 

luovutukset ja tietojen siirto 

EU:n tai Euroopan 

talousalueen ulkopuolelle 

 

 

 

Nimi- ja postiosoitetietoja voidaan luovuttaa Salo MC ry johtokunnan 

tapauskohtaisesti hyväksymälle kolmannelle osapuolelle suoramarkkinointia tai 

tiedottamista varten, mikäli henkilö ei ole sitä kieltänyt. 

 

Jäsenkortin painatukseen tarvittavat tiedot (nimi ja jäsennumero) voidaan 

luovuttaa kolmannelle osapuolelle. 

 

Tietojen luovutus tapahtuu teknisenä tallenteena. Tietoja ei siirretä EU:n tai 

ETA:n ulkopuolelle. 

 

8. Tietojen säilytysajat, tai 

sen määrittämisen kriteerit 

 

 
Tietoja säilytetään 90 päivää jäsenyyden päättymisen jälkeen, jonka jälkeen ne 

tuhotaan automaattisesti. 

 

9. Kuvaus tietosuoja-

asetuksen 32 artiklan 1 

kohdan mukaisista teknisistä 

ja organisatorisista 

turvatoimista 

 
 

 

A. Manuaalinen aineisto 

 

Rekisteristä ei säännönmukaisesti ylläpidetä manuaalista versiota. 

Poikkeustapauksissa rekisteristä voidaan koostaa aineisto, joka sisältää 

kulloinkin tarvittavat tiedot (esim. jäsenkorttien painatus). Edellämainitussa 

tapauksessa aineisto on johtokunnan jäsenen tai johtokunnan valtuuttaman 

toimihenkilön hallussa. 

 

Koostettu aineisto voidaan tallettaa sähköisenä tiedostona tai fyysisenä 

tulosteena, kuitenkin siten, että se käyttötarpeen lakattua tuhotaan. 

 

Rekisteristä koostettu sähköinen aineisto on suojattu salausavaimella.  

 

 

B. Sähköinen rekisteripalvelu 

 
Tietoja säilytetään sähköisessä rekisteripalvelussa (FloMembers-jäsenrekisteri / 

palveluntarjoaja Flo Apps Oy). Järjestelmä täyttää EU:n yleisen tietosuoja-

asetuksen (GDPR) vaatimukset. Sitä monitoroidaan ympäri vuorokauden. 

Jäsentietojen tietoturvasta on huolehdittu muun muassa seuraavasti: 

 

1. Verkkoliikenne on SSL-suojattu 

2. Salasanat säilytetään järjestelmässä salatussa muodossa 

3. Kriittiset operaatiot tallennetaan järjestelmälokeihin 

4. Sähköpostitse välitetään vain kertakäyttösalasanoja 

 

Kunkin asiakkaan tiedot sijaitsevat erillisessä tietokannassa. 

 

FloMembers-järjestelmän ylläpito on hajautettu useammalle EU:n alueella 

sijaitsevalle palvelimelle. Jäsenten tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle, mutta 

suurin osa jäsenrekisteristä lähtevistä sähköposti- ja tekstiviesteistä välitetään 

yhdysvaltalaisten palvelimien kautta. 

 

Vain Salo MC ry johtokunnan jäsenillä ja toimihenkilöillä on pääsy tietoihin. 

Tämä edellyttää henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan antamista.   

 



  Tietosuojavaltuutetun toimisto 
  Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 00520 Helsinki 
  Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki 
  Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi 
  Puhelinvaihde: 029 566 6700 

  https://tietosuoja.fi 

 

https://tietosuoja.fi/

