
Rekisteri- ja tietosuojaseloste  

 

Tämä on Korjausliikkeen tietosuojalain (1050/2018) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen 

rekisteri- ja tietosuojaseloste.  

Seloste korvaa Sininen tulevaisuus ry:n puoluehallituksen 19.10.2017 kokouksessaan hyväksymän 

jäsenrekisterin rekisteriselosteen. 

Laadittu 29.1.2022. Viimeisin muutos 29.1.2022. 

  

1. Rekisterinpitäjä 

Korjausliike r.p. 

PL 214 

00101 Helsinki 

Puolueen jäsenyhdistyksiä ovat piiriyhdistykset, paikallisyhdistykset, sekä puolueen sääntöihin ja 

periaatteisiin sitoutuneet valtakunnalliset nuoriso-, opiskelija-, nais- ja eläkeläisjärjestöt sekä muut 

erityistoimintaa varten perustetut yhdistykset. Kaikki edellä mainitut jäsenyhdistyset muodostavat 

puolueen. 

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 

Toni Eronen, toni.eronen@gmail.com, 0452628123 

Puolueen piiri- ja paikallisyhdistysten puheenjohtavat toimivat vastuuhenkilöinä omissa yhdistyksissään. 

 

3. Rekisterin nimi 

Korjausliikkeen jäsenrekisteri 

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Jäsenrekisteri toimii yhdistyslain tarkoittamana jäsenluettelona Korjausliikkeen ja jäsenyhdistysten 

jäsenistä.  

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on 

- henkilön suostumus 

- rekisterinpitäjän oikeutettu etu 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on jäsentietojen ylläpito, jäsenmaksujen periminen sekä viestintä 

jäsenille sekä puolueen tarkoituspykälän mukaisiin tarkoituksiin (Korjausliikkeen säännöt 2 ja 3 §).  

  

5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:  



- nimi 

- syntymäaika 

- postiosoite 

- sähköpostiosoite 

- kotikunta 

- koulutus/ammatti 

- puhelinnumero 

- jäsenmaksutiedot 

- liittymispäivä 

- jäsennumero 

- kansalaisuus 

- liittymis- ja eroamisaika 

- järjestöön liittyvät luottamustehtävät 

- ehdokkuudet vaaleissa 

- osallistuminen yleisiin kokouksiin 

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan jäseniltä mm. jäsenlomakkeelta, nettilomakkeilla lähetetyistä 

viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta ja muista tilanteista, joissa 

jäsen luovuttaa tietojaan. Korjausliike voi luovuttaa vaaleissa ehdokkaina olevien jäsenten tietoja median 

edustajille jäsenten ehdokkuuden asettamien velvoitteiden toteuttamiseksi ja ehdokkuuden edistämiseksi. 

  

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.  

Tietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän toimesta Korjausliikkeen sisällä paikallis- ja piiriyhdistyksille. 

  

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 

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 toimesta, joiden tehtävään se kuuluu. 

  

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia 

mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa 

tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää 

kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan 

henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa 

(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 



  

10. 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 rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan 

henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa 

(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679#d1e2144-1-1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679#d1e2144-1-1

