Tyhjennä lomake

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

2015-02-25

Nimi

Tero Salmela
Osoite

Uima-altaankatu 14, 05820 Hyvinkää
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

050-4352432, isanta@salmelankartano.fi
Nimi

2
Yhteyshenki- Tero Salmela
lö rekisteriä Osoite
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

3
Rekisterin
nimi

Salmelan suku
http://www.myheritage.com/site-226826901/salmelan-suku?lang=FI

4
Rekisteri sijaitsee verkossa: www.myheritage.com.
Henkilötietojen käsittelyn Henkilötietoja kerätään Vetelin Räyringistä alkunsa saaneen Salmelan suvun historiikin
tarkoitus
kokoamista varten. Historiikki on verkkojulkaisu www.salmelankartano.fi ja mahdollisesti

tullaan julkaisemaan kirjana.
- Rekisteri verkossa on saatavilla sekä muokattavissa vain Salmelan sukuisille (pääsyn
rekisteriin antaa ylläpitäjä)
- Verkkosivuilla ei julkaista elossa olevien henkilöiden muita tietoja kuin nimi. Lisäksi
sukupuu-kaavioissa näkyy perhesuhteet

5
Rekisterin
tietosisältö

Rekisteriin kerätään vain perustiedot: nimi, syntymä- ja kuolinaika, asuinpaikka, ammatti
sekä oleelliset elämäntapahtumat kuten avioliitto, lapsen syntymä, maastamuutto.
MyHeritage -palvelu antaa mahdollisuuden kerätä hyvinkin tarkat tiedot kuten osoitteet,
puhelinnumerot ja kirjoitettua tekstiä. Rekisterin käyttäjillä on siten mahdollisuudet näitä
tietoja tallentaa, mutta ylläpitäjä poistaa ne jos sellaisia siellä havaitaan.
Rekisterin käyttäjistä kerätään myös sähköpostiosoite.
Rekisteri on sukupuu-muodossa ja siihen tulee mahdollisesti kasvokuva. Palvelu antaa
myös mahdollisuuden käyttäjälleen katsella niitä kuvia, joista kasvokuvat sukupuuhun
tulevat.

6
Säännönmukaiset
tietolähteet

Elossaolevien sukulaisten tietoja kerätään vain ja ainoastaan sukulaisten antamina.
Vanhempien sukupolvien tietoja kerätään pääsääntöisesti kirkonkirjoista ja muista
sukututkimuslähteistä.
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7
Tietoja ei luovuteta. On kuitenkin huomattava, että
Tietojen
säännönmu- - rekisterin käyttäjillä on pääsy rekisteriin ja siten mahdollisuus kopioida yksittäisiä tietoja
kaiset luovu- - www.salmelankartano.fi sivuilla on joitakin tietoja julkisesti esillä
tukset

- Mahdollinen kirjan julkaisu: korkeintaan elossaolevien sukulaisten syntymäaika, nimi ja
perhesuhteet. Tätä ei ole tarkemmin pohdittu, mutta henkilötietolakia ja sukututkimuksen
yleisiä ohjeistuksia tullaan noudattamaan

8
Tietojen siirto EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Manuaalista rekisteriä ei pidetä

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

MyHeritage ohjelmisto ja tietokanta on rekisterin pitäjän hallussa. Tietokanta on
synkronoitu www.myheritage.com sivustolle. Rekisterinpitäjä antaa pääsyn rekisteriin.
Rekisterin suojaus perustuu palveluntarjoajan menetelmiin. Rekisterin asetukset ovat
laitettu niin ettei rekisteri ole ulkopuolisten saatavilla. Erityisesti palveluntarjoajan
SmartMatch ja muut palvelut sukupuun täydentämiseksi ovat otettu pois käytöstä, sillä osa
niistä perustuvat tietojen vaihtoon muiden rekisterien kanssa.

Tulosta

