
TIETOSUOJASELOSTE 24.5.2018 

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, millä tavoin Pernun Erauspojat Ry käyttää ja suojaa sivuston 

käyttäjän henkilötietoja. 

Pernun Erauspojat Ry kunnioittaa jäseniensä tietoturvaa ja yksityisyyden suojaa. Pernun Erauspojat Ry on 

sitoutunut huolehtimaan kaikkien jäsentensä yksityisyydestä parhaalla mahdollisella tavalla. Mikäli 

pyydämme jäsentä ilmoittamaan henkilötietoja, joilla jäsen voidaan sivuilla tunnistaa, vakuutamme että 

annettuja tietoja käytetään ainoastaan tässä tietosuojaselosteessa kuvattuihin tarkoituksiin. Pernun 

Erauspojat Ry muokkaa tätä selostetta ajoittain tietoja päivitettäessä. Pernun Erauspojat Ry pyrkii 

tiedottamaan jäseniään merkittävistä muutoksista henkilökohtaisesti. Jäseniä kehotetaan kuitenkin 

tarkistamaan tämän tietosuojaselosteen tiedot säännöllisin väliajoin päivitysten varalta. 

TIEDOT, JOITA TALLENNAMME 

Tallennamme jäsenistämme seuraavia tietoja: 

nimi 

yhteystiedot, mukaan lukien sähköpostiosoite 

syntymäaika 

maanomistajaluettelot 

pankkitilinumero maanvuokrien maksuja varten 

muut jäsenen mahdollisesti antamat tiedot 

KÄSITTELYN TARKOITUKSET JA PERUSTEET 

Pernun Erauspojat Ry käsittelee jäsentensä henkilötietoja jäsenten oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. 

Pernun Erauspojat Ry:n oikeutetut edut liittyvät kiinteästi metsästys- ja seuratoiminnan ylläpitämiseen ja 

kehittämiseen, asiakassuhteiden muodostamiseen ja ylläpitoon, seuran www-sivuston turvallisuuden 

varmistamiseen, sekä seuran tapahtumista tiedottamiseen. Pernun Erauspojat Ry:n oikeutettu etu voi 

liittyä myös jäsenten kyselyihin vastaamiseen ja käyttäjien pyyntöjen toteuttamiseen. 

Käsittelemme henkilötietoja, jotta voimme tarjota jäsenillemme parempaa palvelua metsästysasioissa ja 

seuratoiminnassa. Käsittelemme henkilötietoja erityisesti seuraaviin tarkoituksiin: 

yhteydenpito jäseniin 

palveluiden ja tuotteiden parantaminen 

jäsenmaksujen keräys ja maksujen seuranta 

sisäiseen kirjanpito ja tilastojen laatiminen 

mahdollisten reklamaatioiden  ja muiden yhteydenottojen käsittely 

Pernun Erauspojat Ry:nä ei ole velvollisuutta antaa henkilötietoja seurallee. Pyydämme kuitenkin 

huomioimaan, ettei Pernun Erauspojat Ry voi tarjota jäsenille kaikkia palveluita, mikäli jäsen kieltäytyy 

antamasta henkilötietojaan. 

MISTÄ HENKILÖTIEDOT KERÄTÄÄN 

Pernun Erauspojat Ry kerää henkilötiedot jäseniltä itseltään. Jäsen voi antaa tietoja itse esimerkiksi suoraan 

seuran puheenjohtajalle, seuran sihteerille tai johtokunnan jäsenille. Tietoja voidaan kerätä jäseniltä myös 

seuran muun toiminnan yhteydessä, esimerkiksi hirvenmetsästykseen liittyvien kokousten yhteydessä. 



TIETOJEN SÄILYTYSAIKA 

Henkilötietoja säilytetään lähtökohtaisesti jäsenyyden voimassa olon ajan. Joissain tapauksissa Pernun 

Erauspojat Ry säilyttää henkilötietoja lakisääteisten velvoitteidensa täyttämiseksi. Tällaisia lakisääteisiä 

velvoitteita seuraa esimerkiksi kirjanpitolaista. Lisätietoja henkilötietojen säilytysajasta saat ottamalla 

yhteyttä seuran puheenjohtajaan, hallituksen jäseniin tai sihteeriin. 

TIETOJEN LUOVUTUKSET JA SIIRROT 

Pernun erauspojat Ry luovuttaa jäsenten henkilötietoja kolmansille osapuolille ainoastaan lain sallimissa tai 

edellyttämissä tilanteissa. Mikäli Pernun Erauspojat Ry:llä  on siihen lakisääteinen velvollisuus, voimme 

luovuttaa henkilötietoja myös viranomaisille. 

TURVALLISUUS 

Olemme sitoutuneet huolehtimaan jäsentemme tietoturvasta. Kaikki henkilökohtaisia tietoja käsittelevät 

osat ovat suojattuja, emmekä luovuta tietoja kolmansille osapuolille ilman käyttäjän suostumusta, ellei 

meillä ole siihen lakisääteistä velvollisuutta. 

 

PERNUN ERAUSPOJAT RY: N JÄSENEN  OIKEUDET 

Jäsenellä on seuraavat henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet: 

OIKEUS TIETOJEN OIKAISEMISEEN JA POISTAMISEEN 

Jäsenellä on oikeus saada tietää, mitä käyttäjän henkilötietoja Pernun Erauspojat Ry käsittelee, ja oikeus 

saada kopio näistä tiedoista. Lisäksi jäsenellä ä on oikeus saada virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai 

epätarkat henkilötiedot oikaistuksi tai poistetuksi. Jäsen voi esittää henkilötietojen oikaisua tai poistamista 

koskevan pyynnön seuralle tämän tietosuojaselosteen lopussa olevia yhteystietoja käyttäen. 

OIKEUS VASTUSTAA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ 

Jäsenellä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvän syyn perusteella vastustaa sellaista 

henkilötietojen käsittelyä, jota Pernun Erauspojat Ry suorittaa oikeutetun edun perusteella. Tällöin Pernun 

Erauspojat Ry jatkaa jäsenen henkilötietojen käsittelyä ainoastaan, jos Pernun Erauspojat Ry kykenee 

osoittamaan, että sillä on huomattavan tärkeä ja perusteltu syy henkilötietojen käsittelyyn, ja tällainen syy 

syrjäyttää jäsenen edut ja oikeudet. Jäsen voi toteuttaa vastustamisoikeuttaan käyttämällä tämän 

tietosuojaselosteen lopussa olevia yhteystietoja. Henkilötietojen käsittelyn vastustamista koskevan 

ilmoituksen yhteydessä jäsenen tulee ilmoittaa Pernun Erauspojat Ry:lle  se jäsenen henkilökohtaiseen 

erityiseen tilanteeseen liittyvä syy, jonka perusteella jäsen vastustaa käsittelyä. 

OIKEUS RAJOITTAA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ 

Jäsenellä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista esimerkiksi tilanteessa, jossa jäsen on 

ilmoittanut vastustavansa henkilötietojen käsittelyä tai esittänyt muun oikeuden käyttöä koskevan 

pyynnön, johon jäsen odottaa Pernun Erauspojat Ry:n  vastausta. Mikäli jäsen esittää käsittelyn 

rajoittamista koskevan vaatimuksen, Pernun Erauspojat Ry lopettaa henkilötietojen muun käsittelyn, paitsi 

tietojen säilyttämisen, ellei Pernun Erauspojat Ry:llä ole erityistä laissa määriteltyä perustetta käsittelyn 

jatkamiseen. 



 

OIKEUS PERUUTTAA SUOSTUMUS 

Jäsenellä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus koska tahansa.  

OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE 

Mikäli jäsen katsoo, että Pernun Erauspojat Ry käsittelee henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön 

vastaisesti, jäsenellä on oikeus tehdä asiasta valitus valvontaviranomaiselle. Suomessa henkilötietojen 

käsittelystä vastaava valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu. 

REKISTERINPITÄJÄN YHTEYSTIEDOT 

Pernun Erauspojat Ry  

c/o Tuula Posio  

Rovaniementie 238 

97820 PERÄ-POSIO 

Puhelin: 040 -7606119Y 

Y-Tunnus: 2593995-4 

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa: 

Seuran sihteeri Anitta Posio  

Veitikantie 33 as 6 

96100 ROVANIEMI 

email: pernunerauspojat@gmail.com 

 

Muut yhteystiedot jäsenet: 

Puheenjohtaja Kalervo Posio, kalervo.posio@luukku.com 

Arto Linnas, arto.linnas@gmail.com 

Jyrki Pitkänen, jypitkänen@gmail.com 

Mikko Posio, pomikko79@gmail.com  (seuran www-sivujen ylläpito) 

 

Jäsen voi käyttää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja oikeuksiaan ottamalla yhteyttä Pernun Erauspojat 

Ry:hyn kirjallisesti yllä mainittuja yhteystietoja käyttäen tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen 

pernunerauspojat@gmail.com 
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