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Anvisningar för register- och dataskydd 

 
Dataskyddsförordningen 2016/679 
Uppgjord 20.3.2018 
 

1.Registerförare 

Finlands Lionsförbund rf 

Kirkonkyläntie 10 

00700 Helsinki 
 
Kontaktuppgifter: 
010 501 4500 (växel) 

toimisto@lions.fi 

 
2. Kontaktperson i registerärenden 
Registerförarens kontaktperson (IT-arbetsgruppens ordförande) 
Jari Salonen  

040 516 5960 

jari.salonen@lions.fi 
 
Registrets kontaktperson (organisationssekreterare) 
Susanna Gustafsson 
010 501 4503, 050 359 1481 
susanna.gustafsson@lionstoimisto.fi 
 
Lionsklubbarnas kontaktpersoner i ärenden som gäller innehållet i registren 

- lionsklubbarnas sekreterare/presidenter 
 
3. Registrets namn 

Finlands Lionsförbund rf:s medlemsregister 
 
4. Ändamålet med behandling av personuppgifter 

Medlemsregister för internt bruk inom Finlands Lionsförbund rf 

Finlands Lionsförbund erbjuder medlemsregisterservice för Finlands lions- leoklubbar  och kontakt 

till det internationella medlemsregistret (MyLCI). 

Lions- och leoklubbens medlemsavgift faktureras på basen av antalet medlemmar med beaktande 

av familjemedlemskap. 

Lions- och leoklubbarna hör till Finlands Lionsförbund och lion- och leomedlemmarna till lions-
/leoklubben. 

Lions- och leoklubbarna använder registret bl.a. för att beställa materiel som används i 
klubbverksamheten och för att förverkliga olika klubbprojekt. 
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5. Registrets datainnehåll 

Registret innehåller följande information om medlemmarna: namn, kontaktuppgifter och uppgifter 

som ansluter sig till medlemskapet. Registret innehåller inte personuppgifter av känslig natur. 

I registret finns personer med anknytning till medlemskapet, då det är fråga om familje-medlem.  

6. Datakällor enligt stadgarna 

Uppgifterna fås av medlemmen själv.  

Medlemmens namn, kontaktuppgifter och uppgifter som ansluter sig till medlemskapet matas in i 

det internationella medlemsregistret av klubbsekreteraren /-presidenten, och därifrån överförs de 

till det inhemska medlemsregistret. 

7. Överlåtelse av data enligt stadgarna 

Uppgifter överlåtes inte utanför Finlands Lionsförbund. 

Uppgifter överlåtes på begäran av Lionstidningen i annonsförsäljningssyfte. Uppgifter överlåtes 
inte om medlemmen har marknadsföringsförbud. 

8. Överlåtelse av data utanför EU eller EES. 

The EU-U.S. and Swiss-U.S. Privacy Shield –principen tillämpas. 

Medlemmens grunduppgifter matas in i det internationella medlemsregistret, och överförs därifrån 

till det inhemska medlemsregistret.  

9. Principer för registerskydd 

A. Manuellt material 
 

Material som innehåller persondata förvaras i ett låst utrymme. 
 
B. Material som databehandlas 

 
Medlemsdata har lagrats på en server, där de uppbevaras konfidentiellt. Tillträde till 

medlemsregistret har bara de, som har rätt därtill på tjänstens vägnar och som har erforderliga 

tillstånd. 

Medlemsdata har lagrats på en server, som finns hos en pålitlig serviceproducent. 

Serverutrymmets tekniska säkerhet garanteras på följande sätt: bevakningsservice, 

kamerabevakning 24/7/365, inbrottsskydd, elektronisk alarmanordning, passage-kontrollsystem.  

Serverns dataskydd och virusskydd har lagts ut till en pålitlig serviceproducent i branschen. 

Ett nätverk som baserar sig på Gigabit Ethernet-teknik garanterar en i alla avseenden 
funktionssäker nätförbindelse. 
 
10. Rätt att granska  

Varje medlem har rätt att få veta vilka persondata som har lagrats.  

Begäran görs till klubbsekreteraren/-presidenten på en för ändamålet avsedd blankett. 

Ifall begäran avslås, bör ges ett skriftligt bevis, där orsakerna till avslaget bör framgå. 
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11. Rätt att kräva att data korrigeras 

Begäran riktas till den egna lions-/leoklubbens sekreterare/president, som korrigerar de uppgifter 

som medlemmen önskar korrigera inom en rimlig tid. 

 

12. Övriga rättigheter som ansluter sig till behandlingen av persondata 

Då en medlem utnämns till en befattning inom förbundet/distriktet eller leo styrelsen publiceras 

medlemmens namn och kontaktuppgifter inklusive telefonnummer och lions.fi e-postadress i 

lions/leos elektroniska och tryckta publikationer.  

Då en medlem avgår som lions-/leomedlem sparas uppgifterna i registret för statistiska och för 

Lionsorganisationens stadgeenliga ändamål. 

En medlem har rätt att förbjuda att data som gäller medlemmen själv  används för 

direktmarknadsföring, marknads- och opinionsundersökningar och för släktforskning. 

En medlem kan förbjuda att hens persondata och kontaktuppgifter publiceras i Lions-

organisationens elektroniska och tryckta publikationer förutom då medlemmen tar emot en 

befattning inom förbundet eller distriktet eller i leostyrelsen.  

Lionförbundets ICT-redaktörer får behandla data som finns i medlemsregistret i den omfattning 

systemets utveckling och underhåll så kräver. 

Lionsförbundet erbjuder e-handelstjänster med tillämpning av Vilkas Group Oy, som kommer att 

hanteras namn och kontaktuppgifter för klubb och klubbmedlemmar som tillhör i Finska 

Lionsförbundet. Information om e-handelsbutiken är följande: Vilkas Group Oy, Finlaysoninku 19, 

33210 Tammerfors och FO-nummer: 1033996-4. 

 

 

 

 

 

 

Översatt till svenska  22.4.2018/B-E Lithén 

Tilläggningar och ändringar översatt JRy 


