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STRENGELLIEN SUKUSEURA RY:N 

SUKUTUTKIMUSREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE 

 

Tämä asiakirja on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 30 artiklan mukainen 

seloste henkilötietojen käsittelytoimista Strengellien sukuseura ry:ssä. 

 

1. Rekisterin nimi 

Sukututkimusrekisteri 

2. Rekisterin pitäjä 

Strengellien Sukuseura ry. 

3. Rekisterin vastuuhenkilö 

Strengellien Sukuseura ry:n puheenjohtaja. 

4. Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste 

Tietojen kerääminen, ylläpitäminen ja käsittely Strengellien Sukuseura ry:n suorittaman 

sukututkimuksen mahdollistamiseksi tätä tarkoitusta varten muodostetussa 

sukututkimusrekisterissä. Pääosa henkilötiedoista siirretään sukukirjan pohja-aineistoksi. 

Henkilötietojen käsittely perustuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseen 

historiallista tutkimusta varten (EU:n yleinen tietosuoja-asetus 6 artikla kohta 1e) ja on 

tarpeen rekisterinpitäjän oikeutetun edun toteuttamiseksi (EU:n yleinen tietosuoja-asetus 6 

artikla kohta 1f). 

5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteriin kerätään tietoja sukuun kuuluvista tai kuuluneista henkilöistä. Rekisterin 

ryhmätiedot ovat Strengellien sukuun kuuluvat henkilöt ja heidän puolisonsa, näiden 

vanhemmat ja isovanhemmat. Henkilötietoja ovat henkilön nimi, osoite, sähköpostiosoite, 

puhelinnumero, syntymäaika, koulutus, ammatti, sotilasarvo, yhteys sukuun (esim. DNA:n 

haploryhmä), perhetiedot ja valokuvat (vast.) sekä suostumus- ja kieltotiedot. Tietojen 

julkaiseminen perustuu elossa olevien henkilöiden ja heidän alaikäisten lastensa osalta 

asianomaisten antamiin suostumuksiin. Mikäli tietoja on saatavissa julkisista lähteistä tai 

henkilöltä itseltään, kerätään kastetiedot, kuolinsyytiedot ja tietoja henkilöiden 

asuinpaikoista. 

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteritiedot on saatu joko henkilöltä itseltään, aiemmin julkaistuista 

sukututkimuksista tai julkisista arkistoista ja muista tietolähteistä (esim. lehdistöstä). 

Tietoja voidaan päivittää julkisista lähteistä, jolloin lähde kirjataan rekisteriin. 

7. Tietojen luovutukset 

Elossa olevan henkilön suostumuksella rekisteristä voidaan luovuttaa henkilön ja 

hänen alaikäisten lastensa tietoja sukututkimustarkoituksiin tai julkaista niitä 

sukukirjoissa. Muutoin elossa olevien henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolelle eikä 

ulkomaille. 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja niiden käsittelyssä noudatetaan 

huolellisuutta. Tiedot säilytetään vastuuhenkilön hallussa. Vastuuhenkilön lisäksi 

sukuseuran hallitus voi käsitellä henkilötietoja tehtävien niin vaatiessa. 
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9. Henkilötietojen säilytysaika 

Henkilötietoja säilytetään parhaiden käytäntöjen, hyvän tietoturvallisuuden ja 

lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Tiedot säilytetään toistaiseksi, kuitenkin 

enintään niin kauan kuin rekisterin ylläpito kuuluu sukuseuran sääntömääräiseen 

toimintaan tai, kun henkilö on käyttänyt tietojen poisto-oikeuttaan. 

10. Rekisteröidyn oikeudet 

10.1 Pääsy omiin tietoihin 

Henkilöllä on oikeus saada ja tarkastaa itseään tai alaikäisiä lapsiaan koskevat tiedot 

ottamalla yhteyttä rekisterin vastuuhenkilöön ja saada ne joko ilmoittamaansa 

sähköposti- tai postiosoitteeseen. 

10.2 Tietojen oikaiseminen 

Henkilöllä on oikeus vaatia itseään tai alaikäisiä lapsiaan koskevien tietojen oikaisua 

ilmoittamalla siitä rekisterin vastuuhenkilölle. 

10.3 Tietojen poistaminen 

Henkilöllä on oikeus vaatia itseään tai alaikäisiä lapsiaan koskevien tietojen poistamista 

ilmoittamalla siitä rekisterin vastuuhenkilölle. Tällöin rekisteröity samalla eroaa 

sukuseuran jäsenyydestä. 

10.4 Tietojen käsittelyn rajoittaminen 

Henkilöllä on oikeus rajoittaa itseään tai alaikäisiä lapsiaan koskevien tietojen käsittely 

joko määrittämiinsä tai itse antamiinsa tietoihin ilmoittamalla siitä rekisterin 

vastuuhenkilölle. 

10.5 Tietojen käsittelyn vastustaminen 

Henkilöllä on oikeus vastustaa itseään tai alaikäisiä lapsiaan koskevien tietojen 

käsittely siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen 

ilmoittamalla siitä rekisterinvastuuhenkilölle. 

10.6 Suostumuksen peruttaminen 

Henkilöllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa itseään tai alaikäisiä lapsiaan koskevien 

tietojen käsittelyyn antamansa suostumukset ilmoittamalla siitä rekisterin 

vastuuhenkilölle. 

10.7 Valituksen tekeminen 

Henkilöllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetulle itseään tai alaikäisiä lapsiaan 

koskevien tietojen käsittelystä, mikäli hän katsoo, että hänen tietojaan ei ole käsitelty 

tietosuojasäännösten mukaisesti. 

10.8 Tietojen antamisvelvoite 

Tietojen antaminen on täysin vapaaehtoista eikä perustu mihinkään laissa määrättyyn 

velvoitteeseen. Tietojen antamatta jättämisestä tai käsittelyn rajaamisesta ei aiheudu 

mitään oikeudellisia seuraamuksia. 

10.9 Tietojen siirto järjestelmästä toiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus saada itse antamansa henkilötiedot siirretyksi toiseen 

järjestelmään silloin, kun henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn 

suostumukseen. 
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