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VEININ OMAKOTUYHDISTYS RY:N ASUKAS- JA JÄSENREKISTERISELOSTE

Rekisterin pitäjä Veinin Omakotiyhdistys ry

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Veinin Omakotiyhdistys ry:n rahastonhoitaja

Rekisterin nimi Asukasluettelo ja vuosittaisen jäsenmaksun maksavista suppeampi jäsenluettelo

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tiedot kerätään niiltä Veinin omakotialueen asukkailta, jotka ovat ilmaisseet tahtonsa 
liittyä Veinin Omakotiyhdistys ry:n jäseniksi käyttötarkoituksena Veinin Omakotiyhdistys 
ry:n tehtäviin liittyvä jäsentietojen hallinta sekä tiedottaminen ja yhteydenpito jäseniin 
(tiedot kerätään rekisteröityjen jäsenten suostumuksella) vain näihin tarkoituksiin eikä 
niitä käytetä muihin tarkoituksiin. 

Rekisterin tietosisältö Veinin Omakotiyhdistys ry:n jäsenyyteen ilmoittautuneilta pyydetään yhteystietoina 
suku- ja etunimet, kotiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, Veiniin muuttopäivä ja 
syntymäaika sekä myös lasten nimet. ja syntymäajat ohjelman järjestämiseksi / 
merkkipäivien muistamiseksi. Hallituksen jäseniltä on pyydetty henkilötunnus, mikä on 
ollut ilmoitettava patentti- ja Rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin (aikaisempien 
vuosien vaatimuksen mukaisia virkatodistuksia ei ole pyydetty sitten vv. 1972 – 1976). 
Asukasluettelossa on pidetty Veinistä poismuuttopäivä ja entisten hallituksen jäsenten 
uusi osoite yhteydenpitoa varten. Jäsenluettelossa vuosittain on jäsenmaksun 
maksupäivä, maksun määrä ja maksun viitenumero, mikä on käsitteellisesti 
jäsennumero.

Säännönmukaiset tietolähteet

Yhdistyksen jäseniksi on alkuaan virkatodistusten mukaan rekisteröity kaikki Veinin 
omakotialueelle muuttaneet (asuinalueen perustaminen ja asukkaiden valinta Espoon 
kaupungin kaavoittamalle Veinin korttelisuunnitelman alueelle). Myöhemmin alueelle 
täydentämisrakennusaikaan muuttaneille ja alueelle muuten muuttaneille on laadittu 
erillinen jäsenhakemus / jäsenkortti –lomake, minkä yhdistyksen jäseneksi haluava 
täyttää ja mistä tiedot siirretään sähköiseen osoiterekisteriin.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kenellekään eikä varsinkaan EU Direktiivin 
tietosuoja-asetus mukaisesti ETA tai EU:n alueen ulkopuolelle. Asukasluetteloon tiedot 
päivitetään vuosittain uusimmilla jäsentiedoilla, millä päivitetään vuosittainen suppeampi
Jäsentiedot –rekisteri, millä seurataan jäsenmaksujen kertymistä. Vuosittainen 
jäsenrekisteri sähköisessä muodossa Excel –taulukkona (Jäsenluettelo_vvvv.xls) on 
rahastonhoitajan lisäksi paperiprinttinä puheenjohtajan hallussa. 
Veinin omakotialueella on sekä omistustontteja että vuokratontteja. Vuokratonttien 
haltijoista on erillinen osoite- ja sähköpostiosoiteluettelo, mikä on tontin vuokra-asiain 
neuvottelukunnan jäsenten yhteydenpidossa tarpeen.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Veinin Omakotiyhdistys ry:n asukasluettelo ja jäsenrekisteri ovat rahastonhoitajan 
tietokoneella, mistä aika-ajoin otetaan varmuuskopio muistitikuille. Veinin 
Omakotiyhdistys ry:n asukasluetteloa ei ole tulostettu paperiprinttinä sitten vuoden 
1996, jolloin siirryttiin sähköiseen tallennukseen. Paperiprinttinä on suppeampi 
jäsenluettelo, mikä on vuosittaisessa kirjanpitoaineistossa ”Tilit” –mapissa.


