
Asetuksen mukainen selvitys henkilötietojen käsittelystä  
Pylkkösten-Pylkkästen sukuseura ry:ssä 

Suvun jäsenrekisteri:  
Sukuseuralla ei ole mitään erillistä jäsenrekisteriä ei ole, ainoastaan maksaneista jäsenistä tehdään Excel 
taulukko, joka on ainoastaan sukuseuran hallituksen käytettävissä, sekä Rahastohoitajan  
Anja Könösen ja Tapio Pylkkäsen tietokoneilla. 

Sukujuhlan henkilöluettelo: 
Sukuseuralla ei ole mitään erillistä jäsenrekisteriä ei ole, ainoastaan maksaneista jäsenistä tehdään 
Excel taulukko, joka on ainoastaan sukuseuran hallituksen käytettävissä, sekä Rahastohoitajan  
 Anja Könösen ja Tapio Pylkkäsen tietokoneilla. 

 
Osoiterekisteri: 
Tallennus: 
Posti -ja sähköposti ja tekstiviesti osoitteet (puhelinnumerot) on tallennettu Klaani ohjelmalla 
Tapio Pylkkäsen henkilökohtaiselle tietokoneelle, joka on suojattu kaksinkertaisella salauksella 
Lisäksi osoiterekisteriin on tallennettu etunimi, sukunimi, syntymävuosi, syntymäpaikka, nykyinen 
asuinpaikka, sekä mihin sukuhaaraan kuuluu (lähisuku ryhmä, paikkakunta). 

Varmistus: 
Varmistus suoritetaan Tapio Pylkkäsen henkilökohtaiselle tietokoneelle L ja Y: levylle noin 1 vko-1 /kk 
välein. 
Suojaus: 
Osoite tietoja ei ole saatavilla mistään muualta kuin Tapio Pylkkäsen tietokoneelta, eikä muilla henkilöillä 
ole oikeutta tietoihin. 
Käyttö: 
Osoitetietoja käytetään ainoastaan sukukokousten ja juhlien kutsuihin, sekä Tapio Pylkkäsen tutkimus 
tarkoituksiin, sekä henkilön tai sukuryhmän tiedottamiseen. 

Tekstiviesti rekisteri: 

Tallennus: 
Tekstiviesti osoitteet (puhelinnumero) on tallennettu Tavoittaja.fi sivustolle, johon pääsee vain 
Tapio Pylkkänen erillisellä tunnuksella ja henkilökohtaisella salasanalla. 
Lisäksi tekstiviesti osoitteisiin on tallennettu vain etunimi ja sukunimi, sekä nykyinen asuinpaikka, 
postinumero ja viittaus jäsennumeroon osoiterekisterissä. 
Käyttö: 
Osoitetietoja käytetään ainoastaan sukukokousten ja juhlien kutsu tarkoituksiin, sekä 
henkilön tai sukuryhmän tiedottamiseen. 

Sukutietokanta: 

Tallennus: 
Sukutietokanta on tallennettu Tapio Pylkkäsen henkilökohtaiselle tietokoneelle, joka on suojattu 
kaksinkertaisella salauksella, josta noin 2 viikon välein päivitys MyHeritage.com sivustolle, johon pääse 
vain Tapio Pylkkäseltä saadun luvan perusteella, henkilö pääsee tietokantaan antamalla 
sähköpostiosoitteen ja henkilökohtaisen salasanan. 



Varmistus: 
Varmistus suoritetaan Tapio Pylkkäsen henkilökohtaiselle tietokoneelle L ja Y: levylle noin 1 vko-1 /kk 
välein. 
 
Suojaus: 
Jos henkilö on pyytänyt, että ko. sivustolla ei saa näkyä hänen tietojaan, tietokantaan on laitettu ”ruksi” 
henkilötietoihin, jonka jälkeen tiedot ovat vain täydellisenä Tapio Pylkkäsen henkilökohtaisella 
tietokoneella, mutta sivustolla näkyy vain sukunimi ja jos toiset sukututkijat etsivät ko. tietoa heille näkyy 
vain YKSITYINEN tunnus. 
 
Suvun MyHeritage.com sivustolle saa oikeudet ainoastaan henkilön henkilökohtaisesta pyynnöstä, jonka 
jälkeen Tapio Pylkkänen tarkistaa henkilön oikeuden sukututkimus tietokantaan, jos henkilö on oikeutettu 
lupaan, niin Tapio Pylkkänen lähettää kutsun, jossa on linkki ko. tietokantaan, tämän lisäksi henkilöllä tulee 
olla voimassa oleva sähköposti tunnus. Kutsun jälkeen henkilön tulee laittaa kutsuun oma sähköpostitunnus 
ja luoda oma henkilökohtainen salasana, joka on vain ko. henkilön tiedossa. 
 
Jos havaitaan väärinkäytöksiä, niin sivuston haltija Tapio Pylkkäsellä on oikeus poistaa oikeudet  
ko. henkilöltä. 

 
Sukututkimus aineisto: 
 
Sukututkimus aineisto on tallennettu Tapio Pylkkäsen henkilökohtaiselle tietokoneelle, joka on suojattu 
kaksinkertaisella salauksella. 

Hävitys: 
Tarpeettomat paperiset dokumentit silputaan pieniksi palasiksi, jotta niitä ei voi tunnistaa ja hävitetään 
energiajätteiden mukana poltettavaksi kaatopaikalla. 

Varmistus: 
Kaikki digitaaliset aineistot varmistetaan Tapio Pylkkäsen henkilökohtaiselle tietokoneelle L ja Y: levylle 
noin 1 vko-1 /kk välein. Lisäksi itse varmistusvälineet on suojattu niin että kukaan muu ei pääse käsiksi 
varmistusvälineisiin. 

 
Sukuhallituksen puolesta  

Vakuutan tiedot oikeaksi  

Lahdessa 06.10.2019 
 

 
 
Tapio Pylkkänen  
Sukuhallituksen jäsen 
Pylkkösten-Pylkkästen sukututkija 


