
TIETOSUOJASELOSTE 
JOENSUUN LAULUPELIMANNIT ry 
 
JÄSENREKISTERI 
 
 
1.Yhdistyksen nimi 
Joensuun Laulupelimannit ry 
 
2.Yhteystiedot 
Jyskynkuja 1 A 2, 80140 Joensuu 
 
3.Yhteyshenkilö 
Raimo Koivula, Jyskynkuja 1 A 2, 80140 Joensuu, p 0505598201, raimokoivula@hotmail.com 
 
4.Rekisterin nimi 
Jäsenrekisteri 
 
5.Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus 
Jäsenmaksujen kerääminen ja jäsenetujen kohdentaminen 
 
6.Käsiteltävät henkilötiedot 
Nimi, osoite, puhelinnumero, luottamustoimet yhdistyksessä 
 
7.Tietolähteet 
Saamme tietoja jäseniltä itseltään 
 
8.Tietojen luovutukset ja siirrot 
Emme luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille 
 
9.Tietojen suojaus ja säilytysajat 
Jäsenluettelo on yhdistyksen rahastonhoitajalla. 
Tietoja säilytetään vähintään jäsenyyden ajan 
 
10.Jäsenten oikeudet 
Jäsenillä on oikeus tarkistaa tietojaan jäsenluettelosta ja mahdolliset virheelliset tiedot oikaistaan. 
 
11.Yhteydenotot 
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kohdassa 3 nimetylle yhteyshenkilölle. 
 
12.Tämä tietosuojaseloste julkaistaan Joensuun Laulupelimannien kotisivuilla. Mikäli muutamme tätä 
selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. 
  



TIETOSUOJASELOSTE 
JOENSUUN LAULUPELIMANNIT ry 
 
KUVAGALLERIA 
 
 
1.Yhdistyksen nimi 
Joensuun Laulupelimannit ry 
 
2.Yhteystiedot 
Jyskynkuja 1A 2, 80140 Joensuu 
 
3.Yhteyshenkilö 
Raimo Koivula, Jyskynkuja 1A 2, 80140 Joensuu, p 0505598201, raimokoivula@hotmail.com 
 
4.Rekisterin nimi 
Kuvagalleria Joensuun Laulupelimannien kotisivuilla 
 
5.Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus 
Joensuun Laulupelimannien vuosien varrella järjestämästä toiminnasta dokumentointi. Historiatiedon 
tallentaminen. 
 
6.Käsiteltävät henkilötiedot 
Toiminnasta otetuissa valokuvissa esiintyminen. 
 
7.Tietolähteet 
Toiminnasta kertovia valokuvia kerätään kuoro- ja orkesteritoiminnassa mukana olevilta itseltään tai heidän 
läheisltään. 
 
8.Tietojen luovutukset ja siirrot 
Valokuvat ovat vapaasti käytettävissä ja siirrettävissä julkisilla Joensuun Laulupelimannien kotisivuilla. 
Joensuun Laulupelimannien kuoro- ja orkesteritoiminnassa mukana olevilta henkilöiltä pyydetään etukäteen 
valokuvasuostumus. 
 
9.Tietojen suojaus ja säilytysajat 
Kuvagalleria on julkinen. Kuvia säilytetään toistaiseksi. Kotisivujen päivityksestä huolehtii yhdistyksen 
puheenjohtajan kanssa yksi henkilö. 
 
10.Rekisteröidyn oikeudet 
Yhdistyksen tapahtumissa mukana olevilta henkilöiltä pyydetään etukäteen valokuvauslupa. Henkilöllä on 
oikeus vaatia valokuvan poistamista kotisivuilta, mikäli se on sinne ilman lupaa laitettu. 
 
11.Yhteydenotot 
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kohdassa 3 nimetylle yhteyshenkilölle 
 
12.Tämä tietosuojaseloste julkaistaan Joensuun Laulupelimannien kotisivuilla. Mikäli muutamme tätä 
selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. 
  



TIETOSUOJASELOSTE 
JOENSUUN LAULUPELIMANNIT ry 
 
SÄHKÖPOSTITUSLISTA 
 
1.Yhdistyksen nimi 
Joensuun Laulupelimannit ry 
 
2.Yhteystiedot 
Jyskynkuja 1 A 2, 80140 Joensuu 
 
3.Yhteyshenkilö 
Raimo Koivula, Jyskynkuja 1 A 2, 80140 Joensuu, 0505598201, raimokoivula@hotmail.com 
 
4.Rekisterin nimi 
Joensuun Laulupelimannien kuoro- ja orkesteritoiminnassa mukana olevien henkilöiden sähköpostituslista 
 
5.Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus 
Kuoro- ja orkesteritoimintaan liittyvä tiedottaminen 
 
6.Käsiteltävät henkilötiedot 
Nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero 
 
7.Tietolähteet 
Toiminnassa mukana olevilta henkilöiltä itseltään 
 
8.Tietojen luovutukset ja siirrot 
Emme luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille 
 
9.Tietojen suojaus ja säilytysajat 
Sähköpostituslista on kaikkien siihen kuuluvien näkyvillä/sähköpostit lähetetään sähköpostituslistalla oleville 
henkilöille piilokopioina. Yhteystiedot poistetaan postituslistalta henkilön itsensä pyynnöstä. 
 
10.Rekisteröidyn oikeudet 
Henkilöllä on oikeus tarkistaa tietonsa ja mahdolliset virheelliset tiedot oikaistaan. 
 
11.Yhteydenotot 
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kohdassa 3 nimetylle yhteyshenkilölle. 
 
12.Tämä tietosuojaseloste julkaistaan Joensuun Laulupelimannien kotisivuilla. Mikäli muutamme tätä 
selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. 
  



EHDOTUS 
 
Ennen jokaista Joensuun Laulupelimannien toimintaan kuuluvaa tapahtumaa, jos se EI ole 
julkinen tapahtuma, lähetetään osallistujille etukäteen tiedote kuvaamisesta ja samalla 
pyyntö ilmoittamisesta, jos ko henkilön kuvia ei saa esiintyä kotisivujen kuvagalleriassa. 
 
Joensuun Laulupelimannien tietosuojaselosteet kaikille tiedoksi. 
 
 
VALOKUVASUOSTUMUS 
 
Joensuun Laulupelimannien tulevasta tapahtumasta  ( tapahtuman nimi, esim laululeiri) 
___________________________ otetaan valokuvia, jotka mahdollisesti julkaistaan kotisivuilla 
 
Ilmoita tietosuojayhteyshenkilö Raimo Koivulalle, jos kuviasi ei saa esiintyä kotisivuilla. 
 
Liite: Kuvagallerian tietosuojaseloste 
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