
REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE 
SUOMEN MÖKKIVUOKRAAJAT RY 

Suomen Mökkivuokraajat ry (rek.nro 219.616, jatkossa yhdistys) on perustettu kehittämään 
laadukasta mökkivuokraustapaa Suomessa. Yhdistyksen tavoitteet ja sen toteuttamisen 
keinot on kuvattu tarkemmin yhdistyksen verkkosivuilla. 

Rekisteri- ja tietosuojaseloste on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen. 

YKSITYISYYS JA TIETOSUOJA 

Yhdistykselle luovutetut henkilötiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä luovuteta 
kolmansille osapuolille missään tilanteessa. 

Yhdistys ei tallenna kuluttajan pankkiyhteystietoja eikä luottokorttitietoja. 

REKISTERIVASTAAVA 

Sari Hyvärinen, puh. 0505164543 
Sähköposti: info@mokkivuokraajat.fi 
postiosoite: Kehäkukkatie 4, 25700 Kemiö 
Suomen Mökkivuokraajat ry (219.616) 
https://mokkivuokraajat.fi 

REKISTERIN NIMI 

Suomen Mökkivuokraajat ry Jäsen- ja markkinointirekisteri 
[Jäsenyyteen ja muuhun asiaan liittyvään yhteyteen perustuva rekisteri] 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS 

Henkilötietojen ensisijaisena perusteena on rekisteröityjen itsestään ilmoittamat tiedot. 
Tietoja käytetään jäsenten ja ei-jäsenten (jatkossa rekisteröity) informoimiseen 
yhdistykseen liittyvistä asioista. 

Henkilötietoja käsitellessään yhdistys noudattaa EU:n tietosuoja-asetusta, 
henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta, tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan 
liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa. 

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 

https://mokkivuokraajat.fi/yhteys/
mailto:info@mokkivuokraajat.fi
https://mokkivuokraajat.fi


Rekisterin käyttötarkoitus on hyödyllisten asioiden informointi rekisteröidyille. Rekisteriä 
käytetään myös kyselyihin, tiedottamiseen, toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin 
tarkoituksiin. 

Henkilötietoja käsitellään tietosuoja-asetuksen sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. 
Rekisterin tietoja ei missään tapauksessa luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilön tai 
yrityksen tietojen rekisteröinti johtuu lakiin perustuvasta rekisteröintivelvoitteesta. 

REKISTERÖITYJEN RYHMÄT 

a) Henkilö on yhdistyksen jäsen 
b) Henkilö ei ole yhdistyksen jäsen. 

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT 

Sähköpostiosoite 
Etunimi 
Sukunimi 
Organisaatio (jos rekisteröity on ilmoittanut) 
Paikkakunta 

Yhdistyslaki velvoittaa keräämään jäsenen koko nimen ja kotipaikan. Sähköpostiosoite 
kerätään helpottamaan viestintää yhdistyksen ja jäsenen välillä. 

TIETOLÄHTEET 

Rekisteröity itse sekä rekisteröidyn jäsenyyteen liittyvät tapahtuvat. 

TIETOJEN LUOVUTUS 

Tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle. 

TIETOJEN SÄILYTYS 

Tietoja säilytetään vain sen ajan, kun se on asianmukaista eikä henkilötietoja säilytetä 
pidempään kuin on tarpeen. Rekisteröity voi myös itse pyytää tietojensa poistoa. 

REKISTERIN SUOJAUS 



Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää yhdistyksen sisäisen 
verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella. 

Yhdistys on laatinut tietosuojaperiaatteet, jonka mukaisia käytäntöjä se noudattaa. 

Manuaalinen aineisto: ei manuaalisesti tallennettuja tietoja. 

Sähköinen aineisto: Rekisteriin on käyttöoikeus ainoastaan määrätyillä yhdistyksen 
rekisterinpitäjällä. Käyttäjät tunnistetaan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Järjestelmä 
on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. 

TARKASTUSOIKEUS 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on 
talletettu. Tarkastuspyynnöt osoitetaan Rekisterivastaavalle, yhteystiedot yllä. 

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA 

Rekisterivastaava oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen 
kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-
aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. 

Rekisteröity voi tehdä mahdollisen korjauspyyntönsä joko kirjallisesti postittamalla 
omakätisesti allekirjoitetun, yksilöidyn korjauspyynnön Rekisterivastaavalle tai lähettämällä 
sähköpostia Rekisterivastaavalle, 
yhteystiedot yllä. 

VALITUSOIKEUS 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä 
valitus rekisteritoiminnasta. 
Suomessa valitukset osoitetaan 
Tietosuojavaltuutetun toimistoon. 
Ensisijaisesti suositetaan kuitenkin 
suoraa yhteydenottoa 
Rekisterivastaavalle. 

http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

