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Sukututkimuksen rekisteriseloste (Mikkolan sukuseura) 

Suomen henkilötietolain sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja 

tietosuojaseloste. Laadittu 7.11.2021. Viimeisin muutos 5.6.2022. 

 

1. Rekisterinpitäjä  

Mikkolan sukuseura. Verkkosivut: http://www.mikkolansukuseura.info/ 

 Rekisterinpitäjän edustaja: Matti Nummiaro, sähköpostiosoite: matti.nummiaro(at)pp.inet.fi 

 

2. Rekisteriasioista vastaavat henkilöt  

 Rekisteriseloste: Sami Paavola, sähköpostiosoite: sami.j.paavola(at)gmail.com  

 Sukuseuran sähköpostilista: Sami Paavola, sähköpostiosoite: sami.j.paavola(at)gmail.com 

 Sukututkimusrekisteri (= sukuluettelo): Tessi Ranta-aho, sähköpostiosoite: 

tessi(at)pystyraita.fi; Sami Paavola, sähköpostiosoite: sami.j.paavola(at)gmail.com 

 

3. Rekisterien nimi  

Mikkolan sukuseuran sähköpostilista ja sukututkimusrekisteri (= sukuluettelo) 

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus  

Sukuseuran ylläpitämä sähköpostilista sekä sukututkimusrekisteri (=sukuluettelo) Mikkolan 

suvun tutkimista ja sukuluettelon kokoamista varten.  

Rekisteröidyt: Mikkolan eri sukuhaaroihin kuuluvat henkilöt, heidän puolisonsa, suvun esipolvet 

sekä näiden jälkeläiset. Mikkolan sukuhaarat lasketaan tässä lähteväksi David Henrikssonista 

(2.4.1827-14.3.1882) ja Maria Thomasdotterista (20.3.1841-1.8.1924). 

 

5. Rekisterien tietosisältö  

Sähköpostilista:  

Nimi ja mahdollisesti kotipaikka, sähköpostiosoite. Tiedot on saatu tai tarkistettu rekisteröidyiltä 

itseltään tai lähisukulaisilta.  

http://www.mikkolansukuseura.info/
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Sukututkimusrekisteri (= sukuluettelo):  

Tietoja sukuun kuuluvista henkilöistä:  

 Nimi, syntymäaika (ja mahdollisesti syntymäpaikka), vihkiaika ja -paikka, kuolinaika (ja 

mahdollisesti kuolinpaikka) ja yhteys sukuun.  

 Valokuvia suvun edustajista 

 Tietojen antajan nimi ja sähköpostiosoite, mahdollisesti myös osoite ja puhelinnumero 

 Suostumus- tai kieltotietoja  

Elossa olevien erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia henkilötietoja (kuten poliittinen mielipide, 

uskonnollinen tai filosofinen vakaumus, terveyteen tai seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvät 

tiedot, yksityiskohtaiset geneettiset tiedot) ei lähtökohtaisesti koota sukututkimusrekisteriin tai 

jos kootaan, niin niitä käsitellään ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella tai rekisteröidyn 

saatettua ne julkisiksi. Tarkempia tietoja (kuten tarkka syntymäaika) voidaan poistaa, jos henkilö 

itse tätä haluaa. 

Mikkolan sukututkimusluettelossa ei myöskään julkaista sellaisia tietoja elossa olevista 

henkilöistä ilman kyseisen henkilön lupaa, joita henkilö tai perhe haluaa pitää mahdollisesti 

omana tietonaan, kuten tietoja avioerosta, adoptiosta, arvosta tai ammatista, kuolinsyystä, 

samoin kuin valokuvia kyseisistä henkilöistä.  

Säilytysaika: Tiedot säilytetään toistaiseksi, kuitenkin enintään siihen saakka, kun henkilö on 

käyttänyt tietojen poisto-oikeuttaan.  

 

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet  

Pääsääntöiset tietolähteet: Sukuun kuuluvien tai heidän läheistensä antamat tiedot, painetut ja 

julkaistut lähteet, väestötietojärjestelmä, viranomaisrekisterit, muu arkistoaineisto. 

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset  

Rekistereistä luovutetaan tietoja ainoastaan sukututkimustarkoituksiin. Rekisterin perusteella 

tehty sukuluettelo tai sen osa julkaistaan paperisena tulosteena, muistitikulla tai mahdollisesti 

jatkossa sukuseuran suljetulla jäsensivulla. Viime mainitussa tapauksessa se on jäsenten 

käytössä sukuseuran antaman käyttäjätunnuksen ja salasanan takana.  Valokuvia elossa olevista 

henkilöistä ei olla julkaisemassa ja niitä ei ainakaan julkaista sukuluettelossa kuin kunkin 

valokuvassa olevan henkilön luvalla. 

 

8. Rekisterin sisäinen käyttö ja suojauksen periaatteet  

Jäsenrekisterin tietoja käytetään sukutoimikunnan viestintätarkoituksessa.  
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Tietoja käsittelevät vain Mikkolan sukutoimikunnan jäsenet liittyen sukuluettelon laatimiseen. 

Rekisterinpitäjä ei käytä sukututkimusrekisterin tietoja muuhun tarkoitukseen kuin mihin ne on 

kerätty eikä luovuta elossa olevien henkilötietoja sukutoimikunnan ulkopuolelle, poikkeuksena 

sukuluettelon julkaiseminen. Alkuperäiset sukutiedot säilytetään rekistereistä vastaavien 

henkilöiden luona ulkopuolisten ulottumattomissa. Tietokoneelle tallennetut tiedot säilytetään 

suojattuna salasanoin. 

 

9. Rekisteröidyn oikeuksien huomioon ottaminen / Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon 

korjaamista 
 

Rekisteröidylle varataan pyynnöstä mahdollisuus tarkastaa omat tietonsa. Virheellinen, 

tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto oikaistaan, poistetaan tai täydennetään. Mikäli 

henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää 

kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää 

todistamaan henkilöllisyytensä. Niiden henkilötietojen osalta, joiden käsittelyn oikeusperusteena 

on nimenomainen suostumus, rekisteröity voi milloin tahansa peruuttaa antamansa 

suostumuksen.  

 


