
Informointiseloste Mikkeli Eesti Klubi ry:n henkilö- & yhteisöjäsenille! 
 
Euroopan unionissa (EU) on hyväksytty yleinen tietosuoja-asetus, 
jonka soveltaminen alkaa 25.05.2018. 
Tietosuoja-asetus, joka yleisemmin kulkee nimellä GDPR (General 
Data Protection Regulation), muuttaa merkittävästi nykyistä 
henkilötietojen käsittelyä koskevaa sääntelyä. 

 
Tietosuoja-asetus tuo mukanaan kaikkia henkilötietoja käsitteleviä yrityksiä, yhteisöjä ja 
rekisteröityjä yhdistyksiä koskevia uudenlaisia velvoitteita ja laajentaa myös 
merkittävästi ihmisten omiin henkilötietoihinsa kohdistuvia oikeuksia. Näitten on otettava 
huomioon nämä muuttuneet velvoitteet ja oikeudet asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden 
tai työntekijöiden kanssa toimittaessa, erityisesti henkilötietojen hallinnan ja käsittelyn 
osalta. Tietosuoja-asetukseen liittyvät maine-, vahingonkorvaus- ja sanktioriskit pakottavat 
jokaisen henkilötietoja käsittelevän yrityksen, yhteisön tai rekisteröidyn yhdistyksen 
huomioimaan uuden sääntelyn ja tarvittaessa mukauttamaan toimintansa tämän 
mukaiseksi. 
 
Lähetämme tämän tiedotteen kaikille Mikkeli Eesti Klubi ry henkilö- ja yhteisöjäsenille, joiden 
sähköpostiosoite on jäsenrekisterissämme. Ne jäsenemme, joilla sähköpostiosoitetta ei ole 
tiedossamme/joilla ei ole sähköpostiosoitetta, heille tämä tiedote lähetetään normaalin 
postin mukana. Yksityisyytesi on meille tärkeää ja haluamme kertoa sinulle, että Mikkeli Eesti Klubi ry 
käsittelee henkilökohtaisia tietojasi lainmukaisin käsittelyperustein. 
Henkilökohtaiset tietosi ovat aina turvassa Mikkeli Eesti Klubin ry jäsenrekisterissä. Henkilö- ja 
osoitetietoja ei luovuteta kenellekään ilman asianmukaisen henkilön omaa suostumusta. Mihinkään 
suoramarkkinointiin tms. ei tietoja myöskään luovuteta. Tiedot säilytetään jäsenluettelossa järjestön google 
drives. Jäsenluettelossa on tallennettuna kunkin henkilö-ja yhteisöjäsenen nimi, puhelinnumero, 
sähköpostiosoite, maksutiedot, ei henkilötunnuksia. 
 
Kun olet Mikkeli Eesti Klubi ry:n jäsen, järjestö käsittelee sinua koskevia tietoja seuraaviin 
tarkoituksiin: 
– vain ja ainoastaan järjestön sisäisten tiedotteiden ja kokouskutsujen / pöytäkirjojen / 
jäsenkirjeiden lähettämiseen, mahdollistaakseen viestinnän jäsenten kanssa – sähköpostitse, tekstiviesteillä 
tai sovelluksen kautta. 
– jos olet Mikkeli Eesti Klubi ry:n jäsen, järjestö säilyttää jäsenyyttäsi koskevia tietoja niin 
kauan kuin jäsenyytesi on voimassa jäsenehtojen mukaisesti. Jäsenyyden 
päättymisen jälkeen Mikkeli Eesti Klubi ry poistaa sinua koskevat jäsentiedot kolmen työpäivän 
kuluttua jäsenyyden irtisanomisesta tai päättämisestä. 
(Mikkeli Eesti Klubi ry sääntöjen §6 kohdan mukaan: 
Jäsenen eroaminen: Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä 
kirjallisesti hallitukselle, tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen 
kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.) 
 
Tämä jäsentiedote on lähetetty Mikkeli Eesti Klubi ry FB suljettuun ryhmään ja kotisivulle. 
24.05.2018. 

 Tämä viesti ei edellytä sinulta mitään toimenpiteitä. 
 
  
 HYVÄÄ kesän alkua ja ystävällisin terveisin, 
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 Mikkeli Eesti Klubi Ry puheenjohtaja 
 
 mikkelieestiklubi@gmail.com 
 


