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1. REKISTERINPITÄJÄ 

Gruppo MOTO GUZZI Finlandia ry 
Kotipaikka: Tampere 
Y-tunnus:  2790221-5 
sähköposti:  info (at) guzziclub.fi 

Rekisterin ylläpitäjä: 
Nimi: Kaj Ekblad 
Puhelin:  045 8430 444  
Sähköposti:  kkekblad (at) gmail.com 

2. REKISTERIN NIMI 

 2.1. Jäsenrekisteri 

3. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 

3.1. Rekisterin tietoja käytetään jäsen- ja liittymismaksutilanteen seuraamiseen 
3.2. Jäsen- ja ajokalustorekisterin ylläpitämiseen 
3.3. Kerholehden ja -tiedotteiden lähettämiseen jäsenistölle 
3.4. Rekisterin tietoja voidaan käyttää tilastojen tekemiseen 

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ 

4.1. HENKILÖTIEDOT: 
 - nimi 
 - osoite 
 - syntymävuosi 
 - puhelinnumero 
 - sähköpostiosoite 

4.2. KALUSTOTIEDOT: 
Jäsenen hallinnassa olevien moottoripyörien 
- valmistaja 
- malli 
- vuosimalli 

4.3. SUOSTUMUS TIETOJEN JULKAISEMISEKSI JÄSENLUETTELOSSA 

4.4. JÄSENHAKEMUKSEN PÄIVÄMÄÄRÄ 

 4.5. JÄSENMAKSUTIEDOT 

 

 

 



5. TIETOLÄHTEET 

5.1. Jäsenhakemuksessa ilmoitetut tiedot 

5.2. Jäsenen itsensä tekemät muutosilmoitukset 

6. TIETOJEN LUOVUTUS 

Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle, paitsi:  

6.1. Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti kerholehden ja jäsenluettelon postitusta 
varten kirjapainolle. 
 
6.2. Tietoja luovutetaan myös yhdistyksen tiedottajalle jäsentiedotteiden lähettämistä 
tai jäsenluettelon tekoa varten.  
 
6.3. Tietoja voidaan myös luovuttaa viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön 
sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.  
 
6.4. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan Talousalueen ulkopuolelle. 

7. REKISTERIN SUOJAUS 

7.1. Rekisteriä ylläpidetään salasanalla suojattuna rekisterin ylläpitäjän tietokoneessa.   

7.2. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, johon vain rekisterinhoitajalla 
on pääsy. 

8. REKISTERÖIDYN OIKEUKSIEN KÄYTTÄMINEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSSÄ 

8.1. Rekisteröidyn, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot, tulee 
esittää rekisterin ylläpitäjälle kirjallinen tarkastuspyyntö.  

8.2. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan häntä koskevan virheellisen 
tiedon oikaisemista, poistamista tai täydentämistä.  

8.3. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tai rajoittaa milloin tahansa itseään koskevien 
henkilötietojen julkaisemista jäsenluettelossa.  

8.4. Rekisterin ylläpitäjä ei saa poistaa rekisteröidyn tietoja jäsenrekisteristä, jos 
jäsenyys on voimassa. 

8.5. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, 
kun hän päättää erota yhdistyksestä. Eroaminen on ilmoitettava kirjallisesti 
jäsenrekisterin ylläpitäjälle tai yhdistyksen hallitukselle. 

9. TIETOJEN SÄILYTYSAIKA 

9.1. Tietoja säilytetään niin kauan kuin henkilö on yhdistyksen jäsen. 

  

Gruppo MOTO GUZZI Finlandia ry:n hallitus 


