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1 
Rekisterinpitäjä 

Nimi 

Suomen Majakkaseura - Finlands Fyrsällskap ry 

Osoite 

Pl 38, 00101 Helsinki 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

majakkasihteeri@majakkaseura.fi 

2 
Yhteyshenkilö 
rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Majakkasihteeri ja jäsensihteeri 

Osoite 

Pl 38, 00101 Helsinki 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

majakkasihteeri@majakkaseura.fi / jasensihteeri@majakkaseura.fi 

3 
Rekisterin nimi 

Suomen Majakkaseura - Finlands Fyrsällskap ry:n jäsenrekisteri 

4 
Henkilötietojen 
käsittelyn 
tarkoitus  

Rekisterin tarkoituksena on ylläpitää seuran jäsentietoja ja niiden pohjalta tiedottaa jäsenistölleen seuran 
toiminnasta ja tapahtumista. Perustuu henkilötietolain 8§ 1,4 ja 5 lukuihin.   

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Rekisteri sisältää jäsenen:  

- etu- ja sukunimen  
- lähiosoitteen, postinumeron ja -toimipaikan/kotipaikan  
- sähköpostiosoitteen  
- matkapuhelinnumeron (myös tieto jos numero on salainen)  
- syntymävuoden  
- kielen  
- markkinointiluvan annon / kiellon seuran viestintään  
- sekä vapaasti kirjoitettavaa muuta tietoa, kuten erityisosaamisalueet talkootoimintaa varten  

6 
Säännön-
mukaiset 
tietolähteet 

Rekisteriin saatavat tiedot tulevat jäsenen itsensä täyttäminä jäseneksiliittymislomakkeen kautta, joka sijaitsee 
jäsenrekisterin palvelun tarjoajan (FloMembers) sivuilla sähköisessä muodossa.  

Lomakkeeseen on suora linkki seuran internet-sivuilla (www.majakkaseura.fi).  

Tietojen oikeellisuudesta ja paikkaansapitävyydestä jäsen huolehtii itse. Mahdollisista tietojen muutoksista 
pyydetään ilmoittamaan Majakkaseuran jäsensihteerille (jasensihteeri@majakkaseura.fi) tai majakkasihteerille 
(majakkasihteeri@majakkaseura.fi). 

Laatimispäivä 15.5.2018  

Päivitetty 4.2.2019 

https://core.flomembers.com/majakkaseura/members/application/createApplication?_lang=fi
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7 
Tietojen 
säännön-
mukaiset 
luovutukset 

Suomen Majakkaseura - Finlands Fyrsällskap ry ei luovuta jäsenrekisterin tietoja seuran ulkopuolisille ilman 
jäsenen suostumusta. 

8 
Tietojen siirto 
EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle 

  

Jäsenrekisteristä lähtevät sähköpostiviestit ja tekstiviestit välitetään yhdysvaltalaisten palvelimien kautta. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Majakkaseuran hallituskokousten alkuperäiset pöytäkirjat ovat paperisessa muodossa. Kyseiset mapit 
sijaitsevat seuran lukitussa toimistohuoneessa.  

B Sähköisesti käsiteltävät tiedot 

Jäsenrekisteri sijaitsee sähköisessä rekisteripalvelussa FloMembersissä (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 kryptattuina.  

3. Kriittiset operaatiot tallennetaan järjestelmälokeihin.  

Rajaus käyttöön on tehty Majakkaseuran hallituksen myöntämien käyttöoikeuksien pohjalta. Jokaisella 
käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.  

  

https://flomembers.fi/
https://tietosuoja.fi/gdpr

