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KVARKENS FISKERIOMRÅDE /  
MERENKURKUN KALATALOUSALUE 

Tietosuojaseloste 

Merenkurkun kalatalousalueella on lakisääteisen toimintansa osana jäsenjärjestöjensä, omien 

kalastuksenvalvojiensa sekä hallitusjäsentensä yhteystiedot. Yhteystiedot sisältävät jäsenjärjestön 

nimen, puheenjohtajan tai jäsenjärjestön ilmoittaman muun vastuuhenkilön nimen, osoitteen, 

sähköpostiosoitteen sekä mahdollisen puhelinnumeron. Jäsenjärjestön pankkiyhteystiedot 

tallennetaan, mikäli niitä tarvitaan omistajakorvausten maksamista varten. 

Kalastuksenvalvojien ja hallitusjäsenten yhteystiedot sisältävät nimen, osoitteen, puhelinnumeron, 

sähköpostiosoitteen sekä henkilötunnuksen ja pankkiyhteystiedot, jotka tarvitaan palkanmaksua 

varten. 

Rekisterin sisältö ja tarkoitus 

Rekisterimme on Excel-tiedostoina tietokoneella, ja se on suojattu salasanalla. Tietokonetta käyttää 

ainoastaan toiminnanjohtaja. Ainoastaan toiminnanjohtajalla on henkilökohtaisten 

käyttäjätunnusten ja salasanan kautta pääsy KALPAssa olevaan rekisteriin. 

Osa tiedoista on KALPA-järjestelmässä, ja jäsenten tiedot ja niiden käyttö siirtyvät vähitellen 

pelkästään tähän järjestelmään. Jäsenten yhteystiedot sisältävät seuraavaa: 

- Nimi 

- Osoite 

- Sähköpostiosoite 

- Puhelinnumero 

- Asema järjestössä 

- Pankkiyhteystiedot, mikäli maksetaan omistajakorvauksia 

 

Kalastuksenvalvojien ja hallitusjäsenten osalta rekisteri sisältää seuraavaa: 

-  Nimi 

- Osoite 
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- Sähköpostiosoite 

- Puhelinnumero 

- Henkilötunnus 

- Pankkiyhteystiedot 

 

Tietolähteenä ovat tiedot, jotka kyseinen henkilö on itse ilmoittanut tai lähettänyt meille järjestön 

toisen toimihenkilön tai aiemman puheenjohtajan välityksellä. Rekisterin tarkoituksena on lähettää 

jäsenille tietoa sekä kokouskutsuja. 

Kalastuksenvalvojien rekisterin tarkoituksena on yhteydenoton mahdollistaminen 

kalastuksenvalvojiin. Hallitusjäsenten rekisterin tarkoituksena on kyetä ottamaan heihin yhteyttä ja 

maksamaan palkkioita. 

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot 

Rekisterinpitäjänä toimii Kvarkens fiskeriområdetin / Merenkurkun kalatalousalueen 

toiminnanjohtaja ja rekisterin yhteyshenkilönä on Carina Rönn. Yhteystietomme ovat: 

 

Nimi: Kvarkens fiskeriområde / Merenkurkun kalatalousalue 

Y-tunnus: 2603838-1 

Postiosoite: c/o Carina Rönn 

Isolahdentie 7 as 9, 65230 Vaasa 

Matkapuh: 044-5272314 

Sähköposti: carina.ronn@pescamare.fi 

 

Tietojen tallentamisen aikaraja ja tietosuoja 

Tiedot tallennetaan niin pitkäksi aikaa kuin ne ovat ajankohtaisia eli kunnes yhteyshenkilö ilmoittaa 

uudet, korvaavat tiedot. Kalastuksenvalvojien ja hallitusjäsenten yhteystiedot tallennetaan siksi 

ajaksi, jolloin he ovat valittuina tehtäväänsä. Tiedot poistetaan, kun henkilö lopettaa tehtävässä eikä 

tietoja enää tarvita palkanmaksua varten. Vanhat tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita. 

Toiminnanjohtaja vastaa tietojen poistamisesta. 
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Tiedot tarkistetaan ja päivitetään säännöllisesti ja vähintään kerran vuodessa. Päivityksestä vastaa 

toiminnanjohtaja. 

Rekisterin tiedot eivät ole julkisesti nähtävillä. 

Yleisiä yhteystietoja voidaan antaa kalatalousviranomaisille, tutkimusorganisaatioille, Österbottens 

Fiskarförbund rf:lle tai muille kalastusjärjestöille ja -viranomaisille tai lupaviranomaisille. 

Henkilötunnukset ja pankkiyhteystiedot annetaan vain tilitoimistolle palkanmaksua varten. 

Kalastuksenvalvojien nimi ja puhelinnumero voidaan antaa kalastuksenvalvontaa tarvitseville 

jäsenille. 

Rekisteriä ei käytetä markkinointiin. 

Tietosuojaseloste päivitetään, mikäli rekisteriin lisätään uusia rekisteritietoja. 

Tietosuojavastaava 

Tietosuojavastaava antaa tietoja ja neuvoja rekisterinpitäjälle sekä henkilötietoja käsittelevälle 

henkilöstölle siitä, miten henkilötietoja tulee lain mukaan käsitellä.  Hän seuraa, että 

tietosuojalainsäädäntöä noudatetaan ja että työtavat, vastuunjako ja henkilöstön osaaminen ovat 

riittäviä. Lisäksi hän tekee yhteistyötä ja toimii yhteyshenkilönä valvontaviranomaisen suuntaan. 

Kvarkens fiskeriområde / Merenkurkun kalatalousalue on nimennyt tietosuojavastaavaksi juristi 

Irena Pirhosen Kalatalouden keskusliitosta. Sähköposti: irena.pirhonen@ahven.net 

 

 

 

 

 

mailto:irena.pirhonen@ahven.net
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SUOSTUMUS (Kvarkens fiskeriområde / Merenkurkun kalatalousalue, 

hallitusjäsenet ja kalastuksenvalvojat) 
 

Olen tutustunut tietosuojaselosteeseen ja annan suostumukseni siihen, että tietojani voidaan 

kalatalousalueen julkisen luonteen ja minulle kalatalousalueella annetun tehtävän perusteella 

luovuttaa julkisviranomaisille, tutkimusorganisaatioille, lupaviranomaisille ja muille 

kalatalousorganisaatioille sekä myös yksityishenkilöille, jos asia katsotaan riittävän tärkeäksi tai 

kiireiseksi. Suostumus on voimassa toimikauteni ajan tai sen ajan, jona minut on valtuutettu 

kalastuksenvalvojaksi. 

 

Aika ja paikka Allekirjoitus ja nimenselvennys 

___________________ ________________________________________ 

 


