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Menkll6tletojen kCitlttelyn peruste Ja tarkoitus

Heukilötietojen käsittelyn. oikeusperusteena on.:
Reldsteröidyn. antama suostnmus henkilötietojen. käsittelyyn.
RekisteröidyD ja rekisterinpitäjän. välin.en sopimussuhde
Sukuyhdistyksen jäsenyyteen. kuuluva tiedotus, sukututkimus ja yhteydenotot.
SGCinnOnmukaltet tletoiCihteet

Beukilörekisteri merkittävät tiedot saadaan säämaiiamukaisesti reldsteriiidyJt itse1tääa
ICCitltelteVCit henkll6tledot

Jäsemmmero, syntymäaika, yhteystiedot {säbköposti, puheliDDumero ja osoite).
Henkilötmmuksia ei taDenaeta rekisteriin. Käyttötarkoitus on. sukuto.tkimus ja
jäsen.tietojeD baDiDta.
Henkllltleto)en luovuttamlnen

Heakilötietoja ei sääDnönmnkaisesti luovuteta. Henkilötietoja ei niin. ollen myöskään
siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
11etoja voidaan kuitenkin luovuttaa esimerkiksi viraDomaisi1le lalåin pemstuvan
vaatimuksen penutee1la.
Henkl16tleto)en tuo)aUI

lirjaDinen dokumeatointi.
netojen tOIIytpalka

Jäseayyden ajan. Kunnes tiedot pyydetääa poistamaan.

Protllolntl

HeDJdl&ietoja ei käytetä profilointiin tai maulnm antomaauiseeD pUtöbeDtetoaa.
......,..dyn oikeudet

Oikeus..,.,.,.,

1aen1ci1ltietoi

Reldsteriiic1}i on oikeussaada vahvistus siitä, äsftelläänJrö håatlkoskevia halli1iitlemja,
ja jos JtäsiteDään, oikeus saada kopio heDkilötieclois

Oikeus ti.eto}ttn. oikafsemiseen
Relåsteriii.dyJ on oikeus pyytää, että håDtä koskevat epltaltatja vidleeliset healdliilieaot
koljataaa. RekisteröiclyDä on myös oikeus saada puuttee)liset healdliilieaot ~~~
toimittamaJb tarvittavat lisätiedot

Oikeus ti.eto}ttn. poistamiseen
Jte1dsteröid)il Cll oikeus pyytU itseUD koskeviea lleakil8tietoje polsbmfsla, jos

a. heokilötietoja ei eulä t.aJ:vita niihin tarkoitubtin,joita varten ne on brätty;
b. retisteziity peruuttaa suostmnukseu, johoB heDkilötietojea läsittely oa perusttaua, eM
Usitte1yya ole lllll1lta biDista perustetta; tai
c.:beDiciJötieloj Cll käsitelty JaiDvastaisesti
Oikeus tlsittely1t "l'fljoittarJds
ReldslariidyJJä on oikeus rajoittaa itseään kosbrien heD1dlölietojea käsittelyä, jos

a. retistelöitylilstiä heulålötietojeD paiJrbD~
b. käsittely onlaiDvastlista,ja reldsteröifJvastastaa he'aldlllietojeDsa poistamista ja vaatii
sea sijaaD DiideD käyt&a rajoittamista; tai
c. reldsterinpitäj ei enää tarvitse henkilötietoja lräsittelyn a1kDpdstin tartoiluDiiD,
mutta rekistedHtytarvitsee Diitä oilreac1eJHseD vaateeD Jaatimisebi, ..... 'sebi tai

paolustamisebL
Oikeusperuuttaa suostumus

Oikeus silrtä4 tiedot jarjestelmiistä toiseen
Jtekisteriiid)i • oikeus saada häntä koskevat ja JaåDeaitse tmnittamansa 1liDlillJiiedot
jlseDDellJsti, yleisesti käytetyssl ja koDeelUsesti laeltavasla muocJossaja·oilleas silrtU
k,yseiset tiedot toiselle nkisterinpitäjä11e.

Oikeus tehtlll valitus ~omai.wlle

Yldeyduotot

l'.aikissa heatilltiemjenUsittelyya Jiittyvissi k]lsyJaybissl ja omieD oilreabial
kåyttämileeD 1illyvissä tilanteissa retisteröiclyn tulee ottaa yhteyttä l . . . . . .ploisla
vastaaaaa ybteyshea)dlilö sähköpostitse osoläeese en sukuseura(Jt)böa-sulu..Det.

