
REKISTERISELOSTE
 Henkilötietolaki (523/99) 10 §

 Laatimispvm: 1.9.2009

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1. Rekisterinpitäjä
 

Reilun kaupan puolesta Repu ry.

Yhteystiedot 
Töölöntorinkatu 2 B
00260 Helsinki
p. 050-349 5230

2. Rekisteriasioista 
vastaava henkilö ja/tai 
yhteyshenkilö

Heta Niemi, toiminnanjohtaja

Yhteystiedot
Töölöntorinkatu 2 B, 4.krs.
00260 Helsinki

050-349 5230
heta(a)repu.fi

3. Rekisterin nimi
(nimen tulee kuvata 
rekisterin tietosisältöä)

Jäsen/aktiivirekisteri ja repu.fi -sivustolla ylläpidettävä aliasrekisteri.

4. Henkilötietojen 
käsittelyn 
tarkoitus / rekisterin 
käyttötarkoitus

(Jos henkilötietojen 
käsittely on ulkoistettu, 
tästä voidaan sisällyttää 
maininta tähän kohtaan.)

Jäsen/aktiivirekisterissä olevia henkilötietoja käsitellään Reilun kaupan 
puolesta Repu ry:n jäsenyysasioihin liittyen (jäsenmaksut, kokouskutsut, 
tiedotteet ja jäsenistölle suunnatut julkaisut, jäsenedut ja niin edelleen) 
sekä aktiivisten henkilöiden rekrytoimiseksi erilaisiin tapahtumiin ja 
yhdistyksen toimintaan.

Repu.fi -internetsivuston aliasrekisteriin kirjautumisen kautta ihmiset 
voivat  itse tuottaa Repun sivuille aineistoja. Tietoja käytetään myös 
yleiseen yhdistyksen toiminnasta tiedottamiseen.



5. Rekisterin tietosisältö 

(Esim. rekisteröidyn 
nimi, osoite, 
puhelinnumero jne.)

Rekisteröityjä jäsen/aktiivirekisterissä ovat Reilun kaupan puolesta 
Repu ry:n jäseneksi liittyneet sekä ne henkilöt, jotka ovat ilmoittaneet 
olevansa käytettävissä yhdistyksen toimintaan vaikka eivät välttämättä 
olisi jäseniä. Repu.fi -sivustolle rekisteröityneet käyttäjät antavat itse 
Repu ry:lle haluamansa tiedot (aliasnimi, sähköpostiosoite)

Repun jäsenrekisteri/aktiivi rekisterin tiedot sisältävät henkilön nimen, 
yhteystiedot, kotipaikan, syntymävuoden, jäsenmaksu- ja muut 
jäsenyyteen liittyvät tiedot sekä henkilön itse ilmoittamat tiedot 
halukkuudesta vapaaehtoistyöhön sekä tiedot osallistumisesta 
vapaaehtoistyöhön.Syntymävuotta käytetään vain jäsenistön iän 
määrittämiseen. 

Repu.fi -sivustolle rekisteröityneiltä käyttäjiltä kerätään aliasnimi sekä 
sähköpostiosoite.

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Tiedot jäsenrekisteriin saadaan henkilöltä itseltään kun hän liittyy yhdistyksen jäseneksi. 
Rekisteröity voi vaatia tietojen poistoa, muuttamista tai tarkistamista henkilötietolain mukaisesti 
ottamalla yhteyttä rekisterin pitäjään kirjallisesti. Rekisterin ylläpitäjä voi päivittää osoitetietoja 
väestörekisteristä tai käyttämällä kaupallisia osoitepalveluja. 

7. Säännönmukaiset 
tietojen luovutukset ja 
tietojen siirto EU:n tai 
Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa yhteistyökumppaneille (painotalo, 
Maailmankauppalehti) Repun jäsentiedotteiden lähettämistä varten. 
Tietoja luovutetaan myös tapahtumanjärjestäjille sellaisissa tapauksissa 
kun henkilö on ilmoittautunut toimimaan vapaaehtoisena erilaisissa 
tapahtumissa. Tietoja ei luovuteta sivullisille. Erityisesti emme luovuta 
tietoja suoramarkkinointiin, etämyyntiin tai yhdistyksemme 
ulkopuolisiin tutkimuksiin. Tietoja ei luovuteta Euroopan Unionin 
ulkopuolelle. 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on sähköinen. Rekisteriin pääsy on suojattu salasanalla ja käyttäjätunnuksella, joka on 
vain Reilun kaupan puolesta Repu ry:n rekisteristä ja sen käytöstä vastaavien tiedossa.

* HetiL 10 § ei edellytä nimenomaisesti tiedon merkitsemistä, mutta se on tarkoituksenmukaista 
merkitä rekisteröityjen tiedonsaantioikeuksien kannalta. Se myös kuvaa osaltaan rekisterin 
tietosisältöä.



TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO    MALLILOMAKE    25.11.2004
puh. 010 36 66700 (vaihde) 
puh. 010 36 16670 (neuvonta klo 9.00 – 15.00) telefax 010 36 66735      www.tietosuoja.fi


