
 
 
 

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 
Lomake säilytetään klubin arkistossa. 

YHDISTETTY REKISTERI- JA 
TIETOSUOJASELOSTE 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2016/679

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Arne Ritari -säätiö sr 

Osoite 

c/o Suomen Lions-liitto ry 
Kirkonkyläntie 10, 07700 HELSINKI 
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 
 
 sähköposti ars@lions.fi 

2 
Yhteyshenki-
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Asiamies – sihteeri Timo Haasto 
Osoite 

Kauppilankuja 51, 03400 VIHTI 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

puhelin 0500-606321, sähköposti ars@lions.fi.  Henkilökohtainen sovittaessa  Suomen Lions-liitto 
ry:n toimistossa osoitteessa Kirkonkyläntie 10, 07700 HELSINKI. 

3 
Rekisterin 
nimi 

Arne Ritari-säätiön henkilörekisteri 
. 
 
 

4 
Henkilötieto-
jen käsittelyn 
tarkoitus 

Toiminnan tueksi ja kohdassa 5 mainittujen asioiden säilyttämiseksi.  

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Apurahahakemukset, joissa on hakijaklubin yhteyshenkilön nimi, osoite, puhelinnumero ja 
sähköpostiosoite. 
Lions-ritareiden ja Pro Ritareiden ja palkittujen osalta rekisterissä mainitaan ao. nimi, klubi sekä 
myöntämispäivä. 
Hallintohenkilöiden ja piirien AR-toimikuntapuheenjohtajien osalta rekisterissä on nimi, posti- ja 
sähköpostiosoitteet sekä klubi. 
 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

 
Tiedot saadaan yleensä erilaisten hakemusten yhteydessä klubeilta Suomen Lions-liitto ry:n lions- piireiltä sekä 
rekisteröidyiltä itseltään. 
 
 

Laatimispäivä 
15.5.2018 
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

 
Tietoja luovutetaan Suomen Lions-liitto ry:lle, Lions-piirien ja klubien vastaavia asioita hoitaville 
henkilöille, säätiön hallitukselle ja toimihenkilöille sekä rekisterissä olevalle hänen omien tietojen 
osalta. 
 
Lions-ritareiden, Pro Ritareiden, sekä palkittujen henkilöiden nimet, klubit ja myöntämispäivät 
julkaistaan myös säätiön internetissä olevilla kotisivuilla. 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 

	
Ei	luovuteta	

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

. 
 
B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

 
Tiedot ovat ATK:ssa, mikä on suojattu salasanalla 
 
Säätiötiedot on hallituksen jäsenten, toimihenkilöiden ja piirien AR-toimikuntien puheenjohtajien 
nimet sekä yhteystiedot julkaistaan asianomaisten henkilöiden suostumuksella Arne Ritari -
säätiön www-sivuilla. 
 
. 
 

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Jokaisella rekisteriin merkityllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa. 
Säätiön tarkastajilla on oikeus tarkistaa tiedot. 
 
Tiedot on tarkastettavissa sovittaessa ajasta ja paikasta asiamiehen kanssa 
 

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 

 
Mahdolliset korjaukset ja oikaisupyynnöt tulee osoittaa asiamiehelle osoitteella 
Arne Ritari -säätiö sr, c/o Suomen Lions-liitto ry, Kirkonkyläntie 10, 07700 HELSINKI 
 

12 
Muut henkilö- 
tietojen käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 
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