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1. JÄSEN- JA ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE 
(EU 2016/679) 
 

1.1 Rekisterinpitäjä 

 
Kymijoen vesi ja ympäristö ry 
y-tunnus 0206716-1 
Tapiontie 2 C  
45160 Kouvola 
puh. 05 5445 920 
sähköposti: toimisto.kyvsy@vesiensuojelu.fi 

 

1.2 Kuvaus palveluista 

 

Kymijoen vesi ja ympäristö ry on vuonna 1962 perustettu vesiensuojeluyhdistys, jonka tavoitteena on edistää 

vesien- ja ympäristönsuojelua toiminta-alueellaan. Kymijoen vesi ja ympäristö ry tarjoaa kokonaisvaltaisia 

vesistötutkimuspalveluita yhdessä akkreditoidun Kymen Ympäristölaboratorio Oy:n kanssa.  

 

Tutkimustoiminnan lisäksi yhdistys harjoittaa sääntöjensä mukaisesti yhdistystoimintaa, johon kuuluu 

osallistuminen Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n toimintaan, ympäristöasioista tiedottaminen, 

jäsenistön neuvonta ja konsultointi ympäristöasioissa, pienimuotoiset tutkimushankkeet, koulutuksen 

järjestäminen sekä koulutukseen osallistuminen. 

 

1.3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn perusteet 

 

Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n jäsen- ja asiakasrekisteri koostuu jäsen- ja asiakastiedoista, joita yhdistys 

käsittelee yhdistyslakiin (503/1989), asiakassuhteen hallintaan, sopimukseen tai muuhun rekisteröidyn kanssa 

sovittuun yhteistyöhön perustuen. 

 

Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n internetsivujen yhteydenottolomakkeen kautta jätettyjä henkilötietoja 

käsitellään samoilla tietosuojaperiaatteilla kuin muitakin Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n rekisteröityjä 

asiakastietoja. Yhteydenottolomakkeessa henkilötietojen antamien on vapaaehtoista. 

 

1.4. Rekisterin tietosisältö 

 

Rekisteri koostuu Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n jäsen- ja asiakastiedoista. 

 

Yhdistyslain (503/1989) mukaisesti yhdistyksen jäsenistä on pidettävä luetteloa, johon on merkitty kunkin 

jäsenen tai yritysjäsenen edustajan täydellinen nimi, yrityksen nimi ja kotipaikka. Jäsenrekisteri koostuu 

suorista jäsenistä ja kunniajäsenistä. Asiakasrekisteri koostuu henkilö- ja yritystiedoista, joita ovat esimerkiksi 

palvelun tilaajayrityksen nimi, tilaajan nimi (yhteyshenkilö), tiedot tilatuista palveluista, puhelinnumero, 

sähköpostiosoite sekä osoite- ja laskutustiedot. 

 

 



   
 

1.5 Henkilötietojen kerääminen ja käsittely 

 

Jäsentietoja kerätään yhdistyslain (503/1989) mukaisesti jäsenyyssuhteen alkaessa. Tietoja käytetään 

Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n jäsenistön tiedottamiseen, yhdistysviestintään, laskuttamiseen, markkinointiin 

sekä palveluiden tarjoamiseen ja tuottamiseen.  

 

Asiakastietoja kerätään asiakassuhteen alkaessa palvelun tilaajalta. Asiakassuhde voi alkaa esimerkiksi 

asiakkaan tehdessä tutkimustilauksen puhelimitse, sähköpostitse tai paikan päällä tai kun asiakas ottaa 

yhteyttä sähköisen yhteydenottolomakkeen kautta. Tarvittaessa puutteellisia asiakastietoja voidaan täydentää 

tai kerätä myös Kymen Ympäristölaboratorio Oy:n kautta, yritystietorekistereistä tai muista vastaavista 

julkisista rekistereistä. Kerättyjä asiakastietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, laskuttamiseen sekä 

palvelujen tarjoamiseen tai tuottamiseen. 

 

1.6 Henkilötietojen säilytys 

 

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin kyseisten tietojen käsittelyn peruste on olemassa jäsenyys- ja 

asiakassuhteiden hoitamiseksi kohdan 1.3 sekä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.  

 

Jäsenyys- tai asiakassuhteen päätyttyä henkilötietoja säilytetään kohtuullisen ajan ottaen huomioon myös 

Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n toimintajärjestelmä, voimassa oleva lainsäädäntö sekä tehdyt sopimukset. 

Henkilötiedot hävitetään kun henkilötietojen käsittelyn perustetta ei enää ole. 

 

1.7 Henkilötietojen siirtäminen ja luovuttaminen 

 

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai muille ulkopuolisille 

tahoille. Jäsen- ja asiakassuhteen hoitamiseksi sekä palvelun tuottamiseksi ja sujuvoittamiseksi, henkilötietoja 

voidaan siirtää Kymen Ympäristölaboratorio Oy:lle.  

 

Maksamattomien laskujen perintätoimissa, yksittäisiä henkilötietoja voidaan luovuttaa perintää suorittavalle 

taholle. Kymijoen vesi ja ympäristö ry voi ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, 

jolloin yhdistys takaa sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan 

tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. 

 

Henkilötietoja voidaan luovuttaa rekisteröityjen suostumuksella esimerkiksi tutkimuskäyttöön. 

 

Yhdistyslain mukaisesti yhdistyksen jäsenillä on oikeus tutustua niihin tietoihin, mitkä on yhdistyslain 

mukaisesti merkitty jäsenluetteloon. Tietojensaantioikeus on vain jäsenillä ja sen perusteena on jäsenten 

välinen yhteydenpito. 

 

1.8 Henkilötietojen suojaus 

 

Henkilötietoja sisältävä sähköinen aineisto on suojattu asianmukaisin toimenpitein kuten käyttäjätunnuksin, 

tietoturvasuojauksin, palomuurein sekä henkilötietoja käsittelevien henkilöiden koulutuksella ja opastuksella. 

Manuaalista aineistoa säilytetään huolellisesti valvotuissa tiloissa sekä lukitussa kassakaapissa. 

 



   
 

1.9 Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

 

Henkilötietojen käsittely ei sisällä automaattista päätöksentekoa tai profilointia. 

 

1.10 Rekisteröidyn oikeudet 

 

Tietosuoja-asetuksen mukaiset rekisteröidyn oikeudet ovat: 
 

- tietojen tarkastusoikeus 
- tietojen käsittelyn vastustamisoikeus 
- tietojen poisto-oikeus ja oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä 
- tiedonsiirto-oikeus 
- valitusoikeus.  

 

Yhdistyslain (503/1989) mukaisesti yhdistyksen jäsenelle on varattava tilaisuus tutustua hänestä kerättyihin 

tietoihin.  

 

Jos rekisteröity haluaa käyttää tietosuojaan liittyviä oikeuksiaan tai kysyä Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n 

tietosuojakäytännöistä, rekisteröity voi olla yhteydessä Kymijoen vesi ja ympäristö ry:hyn sähköpostitse, 

puhelimitse tai kirjeitse. 

 

1.11 Muutokset tietosuojaselosteessa 

 

Mikäli Kymijoen vesi ja ympäristö ry muuttaa tätä selostetta, muutokset laitetaan selosteeseen päivättyinä. 

Mikäli muutokset ovat merkittäviä, Kymijoen vesi ja ympäristö ry voi informoida näistä muutoksista myös 

muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Kymijoen vesi ja ympäristö 

ry suosittelee, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutokset selosteessa. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

2. KALASTUSTIEDUSTELUJEN YHTEYSTIETOREKISTERIN 
TIETOSUOJASELOSTE (EU 2016/679) 
 
2.1 Rekisterinpitäjä 

 
Kymijoen vesi ja ympäristö ry 
y-tunnus 0206716-1 
Tapiontie 2 C 
45160 Kouvola 
puh. 05 5445 920 
sähköposti: toimisto.kyvsy@vesiensuojelu.fi 

 
2.2 Kuvaus palveluista 

 

Kymijoen vesi ja ympäristö ry on vuonna 1962 perustettu vesiensuojeluyhdistys, jonka tavoitteena on edistää 

vesien- ja ympäristönsuojelua toiminta-alueellaan. Kymijoen vesi ja ympäristö ry tarjoaa kokonaisvaltaisia 

vesistötutkimuspalveluita yhdessä akkreditoidun Kymen Ympäristölaboratorio Oy:n kanssa.  

 

Tutkimustoiminnan lisäksi yhdistys harjoittaa sääntöjensä mukaisesti yhdistystoimintaa, johon kuuluu 

osallistuminen Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n toimintaan, ympäristöasioista tiedottaminen, 

jäsenistön neuvonta ja konsultointi ympäristöasioissa, pienimuotoiset tutkimushankkeet, koulutuksen 

järjestäminen sekä koulutukseen osallistuminen. 

 

2.3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn perusteet 

 

Luvanvaraisten vesitaloushankkeiden tai vesistöä kuormittavien toimintojen vaikutusten tarkkailemiseksi, 

luvan myöntävä viranomainen voi määrätä lupaehtoihin kuuluvaksi kalataloudellisia velvoitetarkkailuja. 

 

Kymijoen vesi ja ympäristö ry toteuttaa asiakkaidensa toimeksiannosta kalataloudellisiin velvoitetarkkailuihin 

kuuluvia kalastustiedusteluja kala- ja rapukantojen tilan seuraamiseksi. Kalastustiedusteluissa hyödynnetään 

kotitalouksien kalastus- ja ravustustietoja. Kalastustiedustelujen yhteystietorekisterin henkilötietoja käytetään 

kyselylomakkeiden postituksessa. 

 

2.4 Rekisterin tietosisältö 

 

Rekisteri koostuu kalastustiedusteluja varten kerätyistä yhteystiedoista, joita ovat etunimi, sukunimi sekä 

osoitetiedot.  

 

2.5 Henkilötietojen kerääminen ja käsittely 

 

Kalastustiedustelujen yhteystietorekisterin henkilötiedot kerätään Digi- ja väestötietovirastolta viranomaisen 

luvalla. Henkilötietoja kerätään satunnaisotannalla ja tarkkailun kannalta relevanteilta alueilta. Henkilötietoja 

käytetään vain kyselylomakkeiden postittamista varten.  

 

Henkilöiltä saadut palautelomakkeet käsitellään luottamuksellisesti vain tutkimuskäyttöä varten. Tulokset 

käsitellään anonyymisti, eikä kyselyyn vastanneiden henkilötietoja esitetä tulosten yhteydessä. 

 



   
 

2.6 Henkilötietojen säilytys 

 

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin kyseisten tietojen käsittelyn peruste on olemassa 

kalastustiedustelujen toteuttamista varten. Henkilötiedot hävitetään kun tulokset on käsitelty. 

 

2.7 Henkilötietojen siirtäminen ja luovuttaminen 

 

Henkilötietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai muille ulkopuolisille tahoille. Henkilötietoja 

ei luovuteta tai käytetä suoramainontaa, etämyyntiä, markkina- tai mielipidetutkimuksia varten.  

 

Henkilötietoja voidaan luovuttaa ainoastaan viranomaisen määräyksestä, jos asia koskee rikoksen tutkintaa 

tai Kymijoen vesi ja ympäristö ry on muutoin velvollinen luovuttamaan tiedon lain tai viranomaisen päätöksen 

nojalla. 

 

2.8 Henkilötietojen suojaus 

 

Henkilötietoja sisältävä sähköinen aineisto on suojattu asianmukaisin toimenpitein kuten käyttäjätunnuksin, 

tietoturvasuojauksin, palomuurein sekä henkilötietoja käsittelevien henkilöiden koulutuksella ja opastuksella. 

Manuaalista aineistoa säilytetään huolellisesti valvotuissa tiloissa sekä lukitussa kassakaapissa. 

 

2.9 Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

 

Henkilötietojen käsittely ei sisällä automaattista päätöksentekoa tai profilointia. 

 

2.10 Rekisteröityjen oikeudet 

 

Tietosuoja-asetuksen mukaiset rekisteröidyn oikeudet ovat: 

 

- tietojen tarkastusoikeus 

- tietojen käsittelyn vastustamisoikeus 

- tietojen poisto-oikeus ja oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä 

- tiedonsiirto-oikeus 

- valitusoikeus.  

 

Jos rekisteröity haluaa käyttää tietosuojaan liittyviä oikeuksiaan tai kysyä Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n 

tietosuojakäytännöistä, rekisteröity voi olla yhteydessä Kymijoen vesi ja ympäristö ry:hyn sähköpostitse, 

puhelimitse tai kirjeitse. 

 

2.11 Muutokset tietosuojaselosteessa 

 

Mikäli Kymijoen vesi ja ympäristö ry muuttaa tätä selostetta, muutokset laitetaan selosteeseen päivättyinä. 

Mikäli muutokset ovat merkittäviä, Kymijoen vesi ja ympäristö ry voi informoida näistä muutoksista myös 

muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Kymijoen vesi ja ympäristö 

ry suosittelee, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutokset selosteessa.  
 


