
 

 

 

 

 
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 
Lomake säilytetään klubin arkistossa. 

YHDISTETTY REKISTERI- JA 
TIETOSUOJASELOSTE 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2016/679

 

 
1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Lions Club Klaukkala Leat ry 

Osoite 
 
lionsclubleat@mail.com 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 
 
0400 960150 ja lionsclubleat@mail.com 

2 
Yhteyshenki-
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi  
Tanja Kortelainen 

Osoite 

Antintie 19, 01820 Klaukkala 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

0400 960150 (klo 8.00-18.00) ja tanja.kortelainen@retail24.fi 

 
3 
Rekisterin 
nimi 

HyväPäivä -markkinat osallistujien yhteystieto-rekisteri: yrityksiä, yksinyrittäjiä, seuroja ja yhdistyksiä. 
Rekisteriin yhteystiedot on koottu julkisista lähteistä ja  Lions Club Klaukkala Leat ylläpitämään exel-
muotoon. 
 

 

4 
Henkilötieto-
jen käsittelyn 
tarkoitus 

HyväPäivä -markkinat osallistujien yhteystieto-rekisteri: yrityksiä, yksinyrittäjiä, seuroja ja yhdistyksiä. 
Osoitteisto on koottu julkisista lähteistä Lions Club Klaukkala Leat ylläpitämään exel-muotoon. 
Kerätyt tiedot ovat yrityksen/yrittäjän nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Kaikki tiedot on koottu 
yleisistä julkisista lähteistä ja tarkennetaan lopulliseen muotoon rekisteröidyiltä itseltään saaduilla 
tiedoilla. 

Yhteystietoja käytetään HyväPäivä-markkinoista tiedottamiseen sekä markkinatapahtumaan 
osallistuvien yritysten kokoamiseen exel-muotoon rekisteriksi. 

 

Klubin omat henkilö/yritysrekisterit ovat klubin sisäiseen käyttöön. 

Henkilötiedot poistetaan niiden käytön päätyttyä. 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Kerätty ja kerättävä tietosisältönä on yrityksen/yrittäjän nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. 
Paikallisten seurojen ja yhdistysten nimi, yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero sekä 
sähköpostiosoite. Kaikki tiedot on koottu yleisistä julkisista lähteistä ja tiedot vahvistavat rekisteröidyt 
itse. 

Rekisteriin kootaan HyväPäivä-markkinoille osallistuvien yrityksen/yrittäjän nimi, puhelinnumero ja 
sähköpostiosoite. Paikallisten seurojen ja yhdistysten nimi, yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero 
sekä sähköpostiosoite. 

 

Laatimispäivä 
5.2.2023 

mailto:lionsclubleat@mail.com
mailto:lionsclubleat@mail.com
mailto:tanja.kortelainen@retail24.fi


 

 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

 
Lopulliset tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään. 
 
 
 

13.4.2018  
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Tietoja ei luovuteta klubin ulkopuolisille tahoille. 
 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 

 
   

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

 

Tiedot on suojattu organisaation ulkopuolisilta sekä niiden käyttöoikeudet on rajattu organisaation 
sisällä.  
 

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa ottamalla yhteyttä Lions Club 
Klaukkala Leat sähköpostitse lionsclubleat@mail.com 

 Oikaisupyynnön omista tiedoista voi tehdä ilmoittamalla oikaistava tieto sähköpostitse  
lionsclubleat@mail.com 
 

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 

Korjausvaatimus omista tiedoista voi tehdä ilmoittamalla oikaistava tieto sähköpostitse  
lionsclubleat@mail.com 

 

mailto:lionsclubleat@mail.com
mailto:lionsclubleat@mail.com
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12 
Muut henkilö- 
tietojen käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 

 

13.4.2018  



 

 

 


