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EU:n uusi tietosuoja-asetus antaa lionsklubin jäsenelle hänen omia tietojaan koskevia oikeuksia. Jäsen 
saa lomakkeen, joka sisältää kansainvälisessä ja kotimaisessa jäsenrekisterissä olevia tietoja. Jäsen 
tarkastaa lomakkeen ja korjaa virheelliset tiedot, täydentää puutteellisuudet sekä merkitsee 
vapaaehtoisten tietojen osalta poistettavaksi haluamansa. Jokainen jäsen vahvistaa allekirjoituksellaan 
tiedot ja niihin liittyvät käyttö- ja näkymisoikeudet. Klubisihteeri tallentaa tiedot jäsenrekistereihin ja 
klubi arkistoi lomakkeet lukittuun tilaan. 

 
 
Otsikko  Nykyinen   Uusi 
 
Etunimi  Jokaiseen kohtaan  _________________________ 
Toinen nimi  tulostetaan   _________________________ 
Sukunimi  jäsenrekisteristä  _________________________ 
Sukupuoli  olemassa oleva  Ei muutettavissa 
Syntymäaika tieto   _________________________ 
Jäsenluokka    Ei muutettavissa 
Klubiin liittymispvm    _________________________ 
Ensiliittyminen    Ei muutettavissa 
Lähisoite     _________________________ 
Postinumero    _________________________ 
Postitoimipaikka    _________________________ 
Maa     _________________________ 
Kummi     _________________________ 
 
Jäseneen liitetyt perhejäsenet 
 
Perhejäsenen nimi Tulostetaan rooli (pääjäsen/perhejäsen) 
 
Vapaaehtoiset tiedot 
 
Otsikko           Poistetaan Nykyinen  Tieto 
 
Kutsumanimi            Jokaiseen  _________________________ 
Etuliite     kohtaan  _________________________ 
Jälkiliite      tulostetaan  _________________________ 
Puoliso/kumppani   jäsenrekisterissä _________________________ 
Ammatti     oleva tieto  _________________________ 
Titteli       _________________________ 
 
Toimipaikka       _________________________ 
Työpuhelin      _________________________ 
Kotipuhelin       _________________________ 
Matkapuhelin     _________________________ 
Sähköposti      _________________________ 
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Suostumukset / estot 
 
Lions-liitto ei luovuta yhteystietoja liiton ulkopuolelle markkinoinnin tarkoituksiin  
 
Jäsentietoni  saa julkaista   Ei saa julkaista  

- Koskee piirin/liiton painettuja ja sähköisiä henkilötietojulkaisuja. 
Mikäli olen piirin/liiton luottamustehtävässä, nimi, puhelinnumero ja lions.fi osoite julkaistaan. 

 
Osoitteeni  saa julkaista    Ei saa julkaista (osoite salainen) 

- Koskee piirin/liiton painettuja ja sähköisiä henkilötietojulkaisuja. 

 
Syntymävuoteni  saa julkaista    Ei saa julkaista (syntymävuotta ei julkaista) 

- Koskee painettua ja sähköistä vuosikirjaa. 

 
Tietoni  saa luovuttaa   ei saa luovuttaa Lion-lehden ilmoitusmyyntiä harjoittaville 

(markkinointiesto) 

 
 
Olen tutustunut Suomen Lions-liitto ry:n rekisteri- ja tietosuojaselosteeseen ja tarkistanut yllä 
olevat tiedot ja merkinnyt haluamani muutokset sekä suostumukset / estot. 
 
 
 
 
 
 
Paikka ja aika   Allekirjoitus 
 
 
____________________________  _______________________ 
    Jäsenen nimi 
 
 
 
Tämä lomake säilytetään klubin arkistossa.  


