
Puolarmaarin ryhmäpuutarha ry:n henkilötietojen 
tietosuojaseloste ja käsittelyn elinkaari 
 
 
1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö 
 
Rekisterinpitäjä: Puolarmaarin ryhmäpuutarhayhdistys ry 
Osoite: Orvokkipolku 1, 02210 Espoo 
Kotisivut: www.puolarmaari.fi 
Yhteydenotto: Kotisivujen yhteydenottolomakkeen kautta 
Yhteyshenkilö: Irma Salminen 
 
2. Rekisteröidyt 
 
Ryhmäpuutarhan palstojen vuokramiehet ovat Puolarmaarin ryhmäpuutarha ry:n jäseniä. 
Yhdistyksen jäsenrekisterinä toimii Puolarmaarin mökkikohtainen osoiterekisteri. 
 
3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus 
 
Rekisteröidyn yhdistyksen hallituksen on pidettävä luetteloa yhdistyksen jäsenistä. (Yhdistyslain 
muutos 30.12.1992/1614).  
 
Espoon kaupungin ja mökkipalstan vuokranneen vuokramiehen vuokrasopimuksen mukaan 
“Vuokramies on velvollinen osallistumaan koko Puolarmaarin ryhmäpuutarha-alueen yhteisten 
alueiden ja -tilojen sekä yhteisten toimintojen käyttö-, hoito- ja kunnossapitokustannuksiin”.  
 
Näin ollen Puolarmaarin ryhmäpuutarhayhdistys on velvoitettu keräämään vuokramiehiltä 
hoitomaksua alueensa hoidosta kerran vuodessa. Lisäksi yhdistys kerää hallinnoimansa pesulan ja 
saunan käyttömaksut sekä mökinomistajilta, että vuokralaisilta ja palstamaksun  viljelypalstan 
vuokranneilta mökkiläisiltä ja ulkopuolisilta vuokraajilta. Maksujen keräämistä varten tarvitaan 
osoiterekisteri. 
 
4. Käsiteltävät henkilötiedot  
 
Ryhmäpuutarhayhdistyksen osoiterekisterissä on mökkikohtaiset tiedot, jotka sisältävät 
mökkipalstan vuokramiehen, mahdollisen kakkosasukkaan ja mahdollisen vuokralaisen tiedot.  

- Mökkiosoite (pakollinen) 
- Etu- ja sukunimi (pakollinen) 
- Kotiosoite (pakollinen) 
- Sähköpostiosoite (tarvitaan tiedotukseen) 
- Puhelinnumero (hyödyllinen esim. hätätilanteissa) 

 
5. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva 
 
Yhdistyksen digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Yhdistysavaimen 
tietokantaan, johon on pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja tehtäviensä 
hoitamiseksi. Näitä henkilöitä ovat hallituksen nimeämä rekisterin pääkäyttäjä, ylläpitäjä (= yleensä 
pääkäyttäjä), hoitomaksun kerääjä sekä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, jos tarve vaatii. 
Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.  
 
6. Ajantasaisuus 
 
Mökkialueen vuokramiesten yhteystietoja ylläpitää alueen vuokranantaja, Espoon kaupunki. Se 
lähettää kerran vuodessa tulostetun vuokramieslistan yhdistyksen hallituksen puheenjohtajalle, 
joka antaa sen rekisterin ylläpitäjälle. Ajoittain ylläpitäjä tekee yhteystietojen kyselytarkistuksen 
sähköpostitse rekisterin applikaatiolla.  Asukkaat ilmoittavat tarvittaessa osoitetietojen muutoksista 
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sähköpostitse rekisterin ylläpitäjälle kotisivujen yhteydenottolomakkeen kautta tai merkitsemällä 
muutokset valvotusti täytettävään talkoonimilistaan.  
 
Ylläpitäjä päivittää saadut osoitemuutokset Yhdistysavaimen tietokantaan. Osoiterekisteristä otettu 
viimeisin excel-tiedostoversio tallennetaan varmuuskopiona Puolarmaari ry:n suojattuun Google 
Drive pilvipalveluun, ja tiedoston käyttöoikeus on pääkäyttäjällä, ylläpitäjällä, puheenjohtajalla ja 
varapuheenjohtajalla. 
 
Pääkäyttäjä poistaa yhdistyksen toimihenkilön käyttöoikeuden rekisteriin, kun henkilö ei enää 
tarvitse sitä tai ei ole enää yhdistyksen toimihenkilö. 
 
7.  Henkilötietojen luovutukset ja siirrot 
 
Henkilötietoja ei luovuteta yhdistyksen toimihenkilöiden ulkopuolelle. Poikkeuksen voi muodostaa 
esim. hätätapaukset.  Lisäksi joku rekisterin käyttöoikeudet omaava voi tarvittaessa toimia tiedon 
välittäjänä rekisteriä käyttäen luovuttamatta yhteystietoja toiselle osapuolelle.  
 
Kenelläkään yhdistyksen toimihenkilöllä ei ole oikeutta siirtää rekisteritietoja omalle tietokoneelleen 
tai ottaa paperikopioita omaan arkistoonsa. 
 
8. Henkilötietojen poistaminen 
 
Henkilötiedot poistetaan rekisteristä, kun asukas on muuttanut pois Puolarmaarista. 
 
Talkoolistat hävitetään sen jälkeen kun niiden tiedot on hyödynnetty, samoin osoitemuutosviestit 
tuhotaan rekisteriin päivittämisen jälkeen. Printattuja paperikopioita käytetään tilapäisinä 
työkopioina, ja ne hävitetään asianmukaisesti silputen työn päätyttyä. 
 
9. Profilointi 
 
Henkilötietoja ei käytetä profilointiin. 
 
10. Rekisteröidyn oikeudet 
 
Rekisteröidyn oikeudet toteutuvat tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 
 
11. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle 
 
Valitusoikeus toteutuu tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 
 
12. Yhteydenotot 
Yhteydenotot tehdään kotisivujen yhteydenottolomakkeen kautta tai ottamalla yhteyttä hallituksen 
jäseniin. 
 
13. Kotisivujen www.puolarmasri.fi tietosuojaseloste 
 
Kotisivujen yhteydenottolomakkeella kerätään henkilötietoja, jotka kuuluvat tietosuojan piiriin. 
Yhteystiedoilla tehdään kylätuvan tai viljelypalstan varaus, ja yhteystietoja käytetään 
laskutuksessa. Viljelypalstan vuokraajien tiedot tallennetaan asukasrekisteriin omana osionaan. 
Kylätuvan laskutustiedot hävitetään sen jälkeen, kun lasku on maksettu. Yhteystietoja ei luovuteta 
muille, kuin varauksen hoidosta vastaaville yhdistyksen toimihenkilöille. 
 
Kotisivukone-palvelulla toteutettuihin kotisivuihin tullaan lisäämään evästeilmoitus 24.5.2018. 
Evästeilmoituksen sulkemisella tai verkkosivuston käytön jatkamisella muuttamatta verkkoselaimen 
evästeasetuksia käyttäjä hyväksyy evästeiden käytön. Niiden avulla kerättävällä tiedolla 
parannetaan palveluiden tehokkuutta ja käyttäjäystävällisyyttä. Evästeitä käytetään myös 
asiakkaan sivuston toiminnallisuuksien mahdollistamiseen, sivuston käytön analysointiin ja 
käyttökokemuksen optimointiin, tuotekehitykseen ja raportointiin sekä mainonnan kohdentamiseen. 



 
14. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen 
 
Tätä tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Julkaistu 
25.5.2018. 
 


