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1. Rekisterinpitäjä 

Vimpelin Sääksjärven metsästysseura ry, Ylikyläntie 146, 62880 Sääksvesi 
  

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 

Veikko Hankkila, veikko.hankkila@japo.fi , 040 518 35 56. 
  

3. Rekisterin nimi 

Sääksjärven metsästysseuran maanvuokrausrekisteri Reviiri-palvelussa. 
 

4. Rekisterin sisältämien henkilötietojen käyttötarkoitus 

Rekisteri sisältää tiedot metsästysvuokrasopimuksista kaikkien seuran vuokraamien 
metsästysmaiden osalta. Sopimusten pohjalta koostetaan kartta- ja luettelomuotoisia yhteenvetoja 
esimerkiksi lupahakemuksia varten. 
Rekisteri sisältää myös luettelon niistä seuran jäsenistä, joilla on pääsy Reviiri-palvelun tuottamiin 
tietoihin, pääsykontrollia varten. 
 

5. Rekisterin tietosisältö 

Maanomistajien osalta talletetaan seuraavia henkilötietoja: 
 Etu- ja sukunimi 
 Postiosoite 
 Puhelinnumero 
 Sähköpostiosoite 
 Maanomistajalta vuokrattujen tilojen rekisterinumerot ja nimet. 

 
Seuran jäseniltä talletetaan seuraavia henkilötietoja: 

 Etu- ja sukunimi 
 Postiosoite 
 Puhelinnumero 
 Sähköpostiosoite. 

 

6. Tietolähteet 

Vuokrasopimusten tiedot tulevat maanomistajilta itseltään vuokrasopimusta täytettäessä. Seuran 
jäsenten tiedot saadaan seuran jäsenrekisteristä. 
 

7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen 

Tietoja ei luovuteta seuran ulkopuolisille tahoille. 

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

Teknisistä syistä johtuen tietoja saatetaan siirtää EU:n sisällä esimerkiksi palvelimelta toiselle. 

8. Suojaus 

Seuran tiedot Reviirissä on suojattu tavanomaisin tietoturva-alan yleisten käytäntöjen mukaisin 
keinoin. Seuran toimihenkilöt käyttävät henkilökohtaisia tunnuksia, jotka on suojattu salasanoin. 
 
Seuran nimeämien toimihenkilöiden lisäksi henkilötietoihin on pääsy vain Reviiri-palvelun teknisen 
tuen henkilöstöllä, ja heilläkin vain seuran toimihenkilöiden erillisestä pyynnöstä, esimerkiksi 
teknistä tukea varten. 
 



9. Rekisteröidyn oikeudet 

 
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia 
mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö 
haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää 
kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan 
henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä 
ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 
 
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen 
rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-
asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. 
Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa 
pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n 
tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 
 
 


