
Rekisteri- ja tietosuojaseloste  

Tämä on Associação Finlandesa no Algarve  - Algarven Suomi-Seuran henkilötietolain (10 ja 24 

§) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. 

Laadittu 8.5.2018. Viimeisin muutos 25.10.2020. 

  

1. Rekisterinpitäjä 

Associação Finlandesa no Algarve – Algarven Suomi-Seura, osoite: Rua Quinta do Bispo, Ed. 

Crisfer, Loja 2 R/C, 8500-729 Portimão, Portugal.  

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 

 Maija Katila, e-mail: algarve.suomi@sapo.pt, puh. +351967520976. 

 

3. Rekisterin nimi 

Associação Finlandesa no Algarve – Algarven Suomi-Seuran jäsenrekisteri. 

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus ja rekisterin pitämisen peruste 

Järjestelmään rekisteröidään yhdistyksen toiminnan ja tiedotuksen kannalta tarpeelliset tiedot.  

Yhdistyksillä on lain mukainen oikeus ja velvollisuus ylläpitää jäsenrekisteriä. Jäsenistä saa kerätä 

yhdistystoiminnan kannalta tarpeellisia ja perusteltuja tietoja, ja lisäksi jäseniltä voi kerätä 

vapaaehtoisia tietoja, jotka he itse halutessaan luovuttavat. 

 

5. Rekisterin tietosisältö 

Yhdistyksen liittyessään henkilö täyttää itse jäsenhakemuksena henkilötietolomakkeen, jonka 

pakollisia tietoja ovat: henkilön nimi (etu-/tai kutsumanimi ja sukunimi, yhteystiedot 

(sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero). Lomakkeen täydentävät henkilötiedot (syntymäaika 

ja Portugalin veronumero) sekä yhteystiedot (toinen puhelinnumero/skype-osoite, kotipaikka, 

toinen osoite, maa) sekä muut yhdistykselle annettavat tiedot ovat jäsenen vapaaehtoisesti 

antamia tietoja. 

Tiedot säilytetään jäsenyyden voimassa olon ajan. 

 

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet    

Jäsenen itse jäsenhakemuslomakkeeseen täyttämät tiedot. 
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7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.  

 

8.  Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot 

on suojattu asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä 

palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja 

käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden tai yhdistyksen toimihenkilöiden 

toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

  

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Associação Finlandesa no Algarve  - Algarven Suomi-Seuran jäsenellä on mahdollisuus tarkistaa 

jäsenrekisteriin kirjatut tiedot sekä muuttaa niitä rekisteröitymällä jäsenrekisteriohjelmaan. 

Lisäksi jäsen voi lähettää tarvittaessa kirjallisen pyynnön sähköpostilla henkilöstä 

tallennettujen tietojen tarkistamiseksi ja oikaisun vaatimiseksi. Tietojen tarkistamista ja 

oikaisua jäsen voi pyytää rekisterinpitäjältä  myös henkilökohtaisesti seuran toimistolla.  

 

 


