
REGISTERBESKRIVNING  

enligt 10 § personuppgiftslagen (523/1999) 

1 Registrets namn 
Espoon Kirjansitojat ry - Esbo Bokbindare rf :s medlemsregister 

2 Registeransvarig 
Namn:  Espoon Kirjansitojat ry - Esbo Bokbindare rf 

Webbplats:  espoonkirjansitojat.net 

Adress:  Månskivan 2 B 4. vån 

e-post:  maarit.pakkala@elisanet.fi 

2.1 Kontaktperson i registerärendet 
Namn:  Maarit Pakkala 

Adress:  Månskivan 2 B 4. vån  

e-post:  maarit.pakkala@elisanet.fi 

3 Syftet med behandlingen av personuppgifter  

(registrets användningsändamål) 
Syftet med registret är att samla information om medlemmarna enligt föreningslagen (503/1989) fordrade 

personuppgifter och för övrigt om föreningens verksamhet nödvändiga information. Kontakt- och 

medlemsinformation insamlas för skötsel av medlemsärenden, information och fakturering. Ur registret 

kan man samla in information för statistik, som den enskilda medlemmen inte har möjlighet att känna igen. 

4 Registrets datainnehåll 
Till registret insamlas den nödvändiga information som föreningslagen (503/1989) fordrar om personen, 

med andra ord medlemmens fullständiga namn och hemort. Dessutom kan insamlas följande information: 

 Medlemmens kontaktinformation (postadress, telefonnummer och e-postadress)  

 Medlemsnummer  

 Medlemmens faktureringsinformation (fakturering och årlig betalning) 

 Övrig information vid behov. 

5 Registrets informationskällor 
Till medlemsregistret inkommande information kommer från medlem själv given information eller av den 

person som ansöker om medlemskap via blankett för det. 

6 Regelmässigt utlämnande och översändande av uppgifter utanför EU eller 

europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
Den information som är sparad kan inte enligt stadgarna ges åt föreningen utomstående, ej heller EU-

området eller ETA utomstående. 

7 Principerna för skyddet av registret 
1) Personuppgifterna förvaras förtroligt. Den information som finns på papper förvaras låsta, dit ingen utan 

tillstånd kan få inträde. 



2) Den elektroniska medlemsregister förvaras i Espoon Kirjansitojat ry - Esbo Bokbindare rf:s sekreterarens 

och kassörens datamaskiner och är bakom en användarkod. Datamaskinerna förvaras bakom låsta dörrar. 

Espoon Kirjansitojat ry - Esbo Bokbindare rf ansvarar för att förvara informationen på bästa möjliga sätt. 

8 Rätt till kontroll 
De medlemmar som finns i registret har rätt till granskning av de i personregistret sparad information samt 

be att ansvarig person för registret korrigera felaktig information. Kontrollförfrågan görs skriftligt till den 

ansvariga registerhållaren.  

9 Korrigering av registerinformation 
Registerhållaren bör utan orsak omedelbart på eget bevåg eller av den registrerade personens fordran 

rätta, ta bort eller tillägga i registret varande, handlingen vara felaktiga, onödiga, bristfälliga eller föråldrad 

personinformation.    


