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Tietosuoja-asetus on astunut voimaan, mikä on muuttunut? 
Sahatavaran Lujuuslajitteluyhdistys ry. (SLLY) on käsitellyt, ja tulee jatkossakin käsittelemään, jäsentensä henkilötietoja 
Suomen kulloinkin voimassa olevan henkilötietolain mukaisesti. Vaikka 25.5.2018 on Euroopan tietosuoja-asetus astunut 
voimaan, ei antamiesi tietojen käsittelytapa muutu oleellisesti. 

Tässä esityksessä käydään läpi, mitä tietoja sinusta jäsenrekisteristämme löytyy, miksi tietoja kerätään ja mitä oikeuksia - eli 
kuinka voit päivittää tai hallinnoida tietojasi -  sinulla henkilöjäsenenä on. Henkilötietojesi käsittelyn oikeusperusteena on 
sinun henkilöjäsenyytesi SLLY:ssä. 

Mitä tietoja sinusta on tallennettu? 
Liittyessäsi SLLY:n jäseneksi, on jäsenrekisteriin tallennettu seuraavat antamasi tiedot: 

Syntymäaika (käytetään todistuksen identifioimiseen) 
Etu- ja sukunimi 
Koti-osoite, postinumero ja -toimipaikka 
Sähköpostiosoite (mikäli olet sen antanut) 
Puhelinnumero (mikäli olet sen antanut) 
Lujuuslajittelutunnus, joka on tullut SLLY:n taholta 

Miksi tietosi on tallennettu? 
Käytämme tietojasi jäsenrekisterin ylläpitämiseen, jota voimassa oleva yhdistyslaki edellyttää, yhteydenpitämiseen, lähinnä 
jäsenkirjeiden ja vuosikokouskutsujen postittamiseen sekä tietona siitä, että olet suorittanut lujuuslajittelukurssin hyväksytysti 
ja voimme tarvittaessa tehdä uuden todistuksen, jos kadotat sen. Lisäksi meillä on tiedot jäsentemme kurssin tai uusinnan 
suorittamisvuodesta, jotta voimme jäsenkirjeen yhteydessä ilmoittaa todistuksesi vanhenemisesta sen vuoden aikana. 

Tietojasi tarkastelevat vain ne, joiden työnkuvaan kuuluu jäsenrekisterin ylläpitäminen ja kouluttaminen, heitä sitoo 
luonnollisesti vaitiolovelvollisuus. 

Annetaanko tietojasi muille? 
Mitään tietojasi emme luovuta kolmannelle osapuolelle ilman kirjallista suostumustasi. 

Miten voit tarkistaa SLLY:n jäsenrekisterissä olevat tietosi?  
Mikäli haluat tarkistaa SLLY:n jäsenrekisterissä olevat tietosi, lähetä sähköposti os. info(at)slly.fi ja pyydä lähettämään 
henkilökorttisi pdf-tiedostona ja vahvista että sen saa lähettää antamasi sähköpostiosoitteeseen. Tai lähetä tekstiviesti 
puhelinnumeroon 040 847 4207 ja pyydä lähettämään henkilötietokorttisi jäsentiedoissa olevaan osoitteeseen maapostilla.  

Miten voit muokata tietojasi? 
Saatuasi jäsenkortin voit ilmoittaa kirjallisesti, miten tietojasi pitää muokata. 

Jäsenyyden päättyminen? 
Jäsenyyden voi irtisanoa voimassa olevien sääntöjen (ovat nähtävissä SLLY:n kotisivuilla) mukaisesti. Mikäli jätät 
vuosittaisen jäsenmaksusi maksamatta kahtena vuotena peräkkäin, niin sääntöjen mukaan jäsenyyteesi päättyy, ellet voi 
esittää jäsenmaksujen maksamatta jättämiseen pätevää syytä. Jokaisen lujuuslajittelutodistuksen uusinnan yhteydessä 
sinulta pyydetään kirjallinen vahvistus jäsenyyden jatkamisesta ja antamiesi tietojen ylläpitämisestä.  

Mikäli jäsenyytesi päättyy tavalla tai toisella, jäsenrekisteristä poistetaan kaikki tietosi lopullisesti eikä tietojasi jää mihinkään 
arkistoihin. Mikäli jäsenyytesi on päättynyt, sinun tulee säilyttää todistuksesi, jotta voi osoittaa tarvittaessa suorittaneesi 
lujuuslajittelukurssin tai todistuksen uusinnan hyväksytysti. 
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