
TIETOSUOJASELOSTE 

Rekisterinpitäjä 

Suomi-Unkari Seura – Finn-Magyar Társaság ry 
(jäljempänä Suomi-Unkari Seura) 
Y-tunnus: 0276110-2 

Suomi-Unkari Seura toimii yhteisrekisterin pitäjänä seuraavien jäsenjärjestöjensä (jäljempänä paikallisyhdistys), 

itsenäisten rekisteröityjen yhdistysten kanssa:  

Etelä- ja Keski-Pohjanmaan Suomi-Unkari Seura (Seinäjoki), Forssan Suomi-Unkari Seura, Heinäveden Suomi-

Unkari Seura, Helsingin Suomi-Unkari Seura, Hyvinkään Suomi-Unkari Seura, Joensuun Suomi-Unkari Seura, 

Jyväskylän Suomi-Unkari Seura, Järvenpään Suomi-Unkari Seura, Kaarinan Suomi-Unkari Seura, Kajaanin Suomi-

Unkari Seura, Kemin Suomi-Unkari Seura, Keurusseudun Suomi-Unkari Seura, Kotkan Suomi-Unkari Seura, 

Kouvolan Suomi-Unkari Seura, Kuopion Suomi-Unkari Yhdistys, Lahden Suomi-Unkari Seura, Lappeenrannan 

Suomi-Unkari Seura, Lempäälän Suomi-Unkari Seura, Lohjan Suomi-Unkari Seura, Loviisan Suomi-Unkari Seura, 

Mikkelin Suomi-Unkari Seura, Oulun Suomi-Unkari Seura, Pieksämäen Suomi-Unkari Seura, Porvoon Suomi-

Unkari Seura, Riihimäen Suomi-Unkari Seura, Rovaniemen Suomi-Unkari Seura, Salon Suomi-Unkari Seura, 

Satakunnan Suomi-Unkari Seura (Pori), Savonlinnan Suomi-Unkari Seura, Siilinjärven Suomi-Unkari Seura, 

Sodankylän Suomi-Unkari Seura, Tampereen Suomi-Unkari Seura, Tornion Suomi-Unkari Seura, Turun Suomi-

Unkari Seura, Vakka-Suomen Suomi-Unkari Seura (Uusikaupunki), Suomi-Unkari Seuran Valkeakosken seudun 

osasto, Vantaan Suomi-Unkari Seura ja Ylä-Savon Suomi-Unkari seura (Iisalmi).  

Käsittelijä  

Suomi-Unkari Seura toimii yhteiskäsittelijänä paikallisyhdistysten toimihenkilöiden kanssa.  

Yhteystiedot:  
Suomi-Unkari Seura, Kaisaniemenkatu 10, 00100 Helsinki 
puh. 041 5379301 
toimisto@suomiunkari.fi 
Yhteyshenkilö: Minnamari Pitkänen 

Rekisterin nimi 

Suomi-Unkari Seuran ja sen paikallisyhdistysten jäsenrekisteri.  

Rekisterissä käsitellään Suomi-Unkari Seura – Finn-Magyar Társaság ry:n luottamushenkilöiden sekä 

valtakunnallisen Suomi-Unkari Seuran jäsenjärjestöjen, itsenäisten rekisteröityjen paikallisyhdistysten 

yhteyshenkilöiden ja paikallisyhdistysten henkilöjäsenten henkilötietoja.  

Lisäksi rekisterissä on jäsenyhdistyksiin kuulumattomien Suomi-Unkari-lehden tilaajien ja lehdensaajien tiedot.  

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus 

Rekisterin tarkoituksena on kerätä ja ylläpitää Suomi-Unkari Seuran luottamushenkilöistä ja valtakunnallisen 

seuran muodostavien jäsenjärjestöjen eli paikallisyhdistysten jäsenistä yhdistyslain vaatimat henkilötiedot ja 

muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. 

Henkilötietoja käsitellään seuraaviin käyttötarkoituksiin: 

 Suomi-Unkari Seuran, paikallisyhdistyksen ja jäsenen välisen jäsenyyssuhteen ylläpito ja kehittäminen 

 Suomi-Unkari Seuran ja paikallisyhdistysten sisäinen viestintä, esimerkiksi jäsentiedotteet ja Suomi-

Unkari-lehti 

 Tilastointitarkoitukset 

 Seuran ja paikallisyhdistysten tarkoitukseen liittyvien tapahtumien ja palveluiden markkinointi, mikäli 

jäsen on antanut nimenomaisen suostumuksensa tähän (sähköpostilista). 

Jäsenyhdistyksiin kuulumattomien henkilöiden tietoja käytetään tilattujen tuotteiden tai palveluiden 

laskutukseen ja lähettämiseen. 



Käsiteltävät henkilötiedot 

Rekisterissä käsitellään Suomi-Unkari Seuran luottamushenkilöiden ja paikallisyhdistysten jäsenten henkilö- ja 

yhteystietoja ja muita jäsenyyteen liittyviä tarpeellisia yhteystietoja, joita ovat: 

 Etu- ja sukunimi 

 Katuosoite 

 Postinumero ja -toimipaikka 

 Puhelinnumero (jos ilmoitettu) 

 Sähköpostiosoite (jos ilmoitettu) 

 Syntymäaika (jos ilmoitettu) 

 Ammatti (jos ilmoitettu) 

 Paikallisyhdistys 

 Jäsenmaksutiedot 

 Jäsenyyden laji 

 Jäsennumero 

Suomi-Unkari-lehden tilaajien ja muiden lehden saajien osalta rekisterissä on tilaajan ja lehden saajan etu- ja 

sukunimi, katuosoite sekä postinumero ja postitoimipaikka.  

Jäsenyhdistyksiin kuulumattomien henkilöiden tilatessa Suomi-Unkari Seuralta nettisivuston tai muuta kautta 

tuotteita tai ilmoittautuessa maksulliseen tilaisuuteen kuten kielikurssille tallennetaan henkilön etu- ja sukunimi, 

osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite laskutusta ja tuotteiden lähettämistä sekä tiedotusta varten.  

Säännönmukaiset tietolähteet 

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään suoraan tai paikallisyhdistyksen kautta hänen liittyessään 

paikallisyhdistyksen jäseneksi. Henkilötietoja päivitetään jäsenen antamien tietojen perusteella. Jäsenyyteen 

liittyvät maksutiedot saadaan pankin viitetiedoista. 

Jäsenyhdistyksiin kuulumattomien henkilöiden tiedot kirjataan heidän tehdessä tuotetilauksia tai 

ilmoittautuessaan esim. kielikurssille.  

Säännönmukaiset tietojenluovutukset 

Suomi-Unkari Seura ei lähtökohtaisesti luovuta henkilötietoja eteenpäin. 

Suomi-Unkari Seura voi käyttää alihankkijoita ja palveluntarjoajia palvelujensa ylläpitoon ja jäsenviestintään. 

Henkilörekisterin teknisen ylläpidon toteuttava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani voi siirtää henkilötietoja 

soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Rekisteritietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Tietojärjestelmissä tietoturvallisuus varmistetaan teknisin ja hallinnollisin toimenpitein, kuten käyttöoikeuksien 

rajaamisella, palomuureilla, tietosuojaohjelmistolla sekä salaustekniikoita hyväksi käyttäen. 

Paperille tallennettu tieto säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä. 

Henkilötietojen käsittelyn yhteydessä ylijäänyt henkilötieto poistetaan silppurin kautta. 

Suomi-Unkari Seura kouluttaa ja ohjeistaa asiakastietoja käsittelevät työntekijät tietosuoja-asioissa. 

Henkilötietojen säilytysaika 

Jäsenten henkilötietoja säilytetään vain niin kauan, kuin se on tarpeellista, esim. jäsenyyden voimassaolon ajan. 

Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötiedot poistetaan järjestelmistä, ellei lainsäädäntö vaadi pidempää 

säilytysaikaa. 



Lehtitilauksen osalta tiedot säilytetään tilauksen voimassaoloajan.  

Tuotetilausten osalta tiedot säilytetään siihen asti, kun tuote on toimitettu ja maksettu. 

Maksullisten tai ilmoittautumista edellyttävien tapahtumien kuten kielikurssien osallistujaluettelot säilytetään 

niin kauan, kuin se on tarpeellista.  

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia henkilötietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastus-, 

muutos- ja oikaisupyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva pyyntö edellä 

mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle. 

Rekisterinpitäjä oikaisee pyynnöstä virheelliset, tarpeettomat tai puutteelliset henkilötiedot. Rekisteröidyllä on 

oikeus pyytää Suomi-Unkari Seuraa poistamaan häntä koskevat henkilötiedot. Yhdistyksillä on lainsäädäntöön 

perustuva velvoite säilyttää tiettyjä tietoja, eikä niitä voi poistaa jäsenyyden aikana. 

Tietosuojaselosteen muuttaminen 

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi seuran toiminnan ja lainsäädännön 

muuttuessa. Mikäli tietosuojaseloste muuttuu oleellisesti, siitä ilmoitetaan verkkosivuilla ja jäsenlehdessä. Tämä 

tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 31.5.2018. 

 


