REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

2.4.2015

Nimi

Lukkarinen- Lukkari sukuseura ry
Osoite

Karjankierto 20, 71850 Leppäkaarre
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

+358 400 460 494, pekka.lukkarinen (at)ppa1.inet.fi
Nimi
2
Lukkarinen
Yhteyshenki- Pekka
Osoite
lö rekisteriä sama kuin edellä
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
sama kuin edellä

3
Lukkarinen- suku ( eri haarat: Iisalmi, Nurmes, Joensuu + Harlu, Kangasniemi (Saarijärvi,
Rekisterin
Suonenjoki), Pyhäjärvi
nimi
4
Sukututkimuksen tekeminen ja sukujulkaisujen tuottaminen (mm. sukukirja)
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

5
Rekisterin
tietosisältö

Tutkittaviin sukuun ja sukuhaaroihin kuuluvien henkilöiden, heidän puolisoidensa sekä puolison
lähisuvun tiedot: nimet, syntymäajat ja -paikat, kuoliajat ja -paikat, hautauspaikka ja mahdollisesti
kuolinsyy (yli 100 vuotta vanhemman tiedon osalta ja tuoreemman tiedon osalta, jos siihen on lupa),
ammatti, asuinpaikka, koulutus. Tiedot sisältyvät rekisteriin niiltä osin kuin ne ovat olleet kohtuudella
saatavilla. Lisäksi rekisteri voi sisältää tietoja henkilön elämänvaiheisiin liittyen sekä tietoja
henkilötietojen saamiseen käytetyistä lähteistä (esim. sukulaisten nimet). Tiedostoon liitetään myös
valokuvia rekisterin henkilöistä ja heidän asuinpaikoistaan.

6
Säännönmukaiset tietolähteet

Sukuseuran jäsenten erillisellä perhetietolomakkeella ilmoittamat tiedot itsestään sekä perheestään,
muilta sukututkijoilta saadut tiedot, muut sukukirjat, kronikat, historiikit, sanomalehdet sekä muut
mahdolliset julkaisut tai tutkimukset. Lisäksi eri arkistoista (kirkonarkistot ym.sukututkimuslähteet) ja
rekistereistä (esim. väestörekisterikeskus) hankitut tiedot

REKISTERISELOSTE

2

7
Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 22.4.1999/523 sekä mukaisesti, sukututkimuksen
Tietojen
käytännesääntöjä noudattaen. Tietoja luovutetaan vain sukututkimus tarkoituksiin ja käytetään vain
säänsukuseuran omiin julkaisuihin.
nönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeiden mukaisesti

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Sukututkimukseen liittyviä henkilötietoja säilytetään sukututkimusrekisterin ylläpitäjän asunnossa
lukittavissa ja valvotuissa tiloissa sekä mahdollisesti sukuseuran avustavan tutkijan (Jaana Lukkari)
hallinnassa lukittavissa ja valvotuissa tiloissa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Sukuseuran hallituksen jäsenillä on käyttöoikeus rekisterin tietoihin. Tietokoneohjelmalla tehty
rekisteri, sen varmuuskopiot sekä itse tietokone säilytetään rekisterin ylläpitäjän (tai sukuseuran
valtuuttama sukututkijan) tai hallituksen jäsenten kotona valvotuissa oloissa ja lukittavissa tiloissa.
Tietokoneet on suojattu salasanoin, palomuuri- ja virustorjuntaohjelmin.

