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Rotarymatrikkelit säilytetään ulkopuolisilta estetyssä
paikassa ja tarpeettomiksi käyneet tuhotaan
JAKELU
Suomen rotarypiirien rotaryklubit
OHJEEN PERUSTEET
Suomen Rotaryn jäsentietokannan rekisteriselosteessa (Henkilötietolaki 523/99 10§)
on määrätty muun muassa:
"Tietoja ei luovuteta missään muodossa järjestön ulkopuoliseen käyttöön."
"Jäsentietokannasta on manuaalista aineistoa vain tähän tietokantaan perustuva vuosittain valmistettava matrikkelikirja, joka jaetaan postitse kaikille järjestön jäsenille."
Selvityksessä tietosuojavaltuutetulle siis todetaan, että henkilötietoja käytetään vain jä rjestön sisäisessä toiminnassa. Matrikkelit on tarkoitettu vain rotareiden käyttöön. Niiden
levittäminen Rotaryn ulkopuolelle on jyrkästi kielletty.
Rekisteriseloste on luettavissa Suomen Rotaryn verkkosivuston sivulla Suojatut jäsensivut > Ohjeet ja koulutus (suojattu) > Tietojärjestelmien kuvaukset ja ohjeet.
Rotarymatrikkelissa on ohjeistettu, edellä mainitun tiedon lisäksi muun muassa, että
"Matrikkelia ei saa käyttää kaupallisiin eikä poliittisiin tarkoituksiin."
Matrikkeli on hyvin henkilökohtaisten ja yksilöityjen tietojen julkaisu, jossa tietojaan ant ava rotari luottaa toisiin rotareihin ja tietojensa pysyvän Rotaryn sisällä. Tässäkin suhteessa rotarin on oltava luotettava. Matrikkeli on reilusti enemmän kuin puhelinluettelo.
TILANNE
Todistettavasti on havaittu rotarymatrikkeleita kaupattavan Huuto.netissä! Ajattelematonta toimintaa – toivottavasti tietämättömyydestä johtuvaa! Samalla todettiin, että myös rotarymerkkejä on myynnissä samassa paikassa.
Suomen Rotaryn pääsihteeri on ollut yhteydessä asianomaiseen webmasteriin ja pyytänyt poistamaan matrikkelit myynnistä perusteluineen.
TOIMENPITEET KLUBEISSA
Uuden matrikkelierän saapuessa vanhat tuhotaan lukukelvottomiksi, josta tehdään merkintä hallituksen kokouksen pöytäkirjaan. Muutama matrikkelikappale tulisi jättää klubin
kirjastoon.
Säilyttämistä varten käytössä on suljettu kaappi, johan vain klubin jäsenillä on pääsy- oikeus.
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Klubin selvitettyä tämän ohjeen sisällön jäsenilleen merkitään tieto hallituksen kokouksen
pöytäkirjaan. Asiasta ilmoitetaan kuvernöörille.
ROTARIEN HENKILÖKOHTAISET TOIMENPITEET
Jokainen rotari toimii siten, että matrikkeleita ei joudu ulkopuolisten käyttöön. Mikäli havaitaan matrikkeleita olevan väärässä käytössä, selvitetään asianomaisille rekisteriselosteessa olevat henkilötietoja koskevat kohdat ja pyritään saamaan matrikkelit pois.
Kuolleen rotarin jäämistöissä saattaa muun aineiston joukossa olla matrikkeleita. Pe rheen jäsenten ja perikunnan tulisi tietää niiden oikea käsittely, kuten muunkin rotaryaineiston.
JÄSENTIETOJÄRJESTELMÄ
Jäsentietojärjestelmässä olevat tiedot ovat vain klubeja ja rotareita varten, sieltä ei jaeta
mitään ulkopuolisille. Tästä ovat vastuussa klubien valtuudet saaneet jäsenet.
Suomen Rotaryn verkkosivuston suojattujen jäsensivujen käyttäjätunnukset ovat matrikkelisssa siinä uskossa, että matrikkelit eivät päädy ulkopuolisten käsiin.
VETOOMUS
"Tehdään yhdessä töitä matrikkelin leviämisen estämiseksi ulkopuolisille."
ILMOITUKSET
Klubit ilmoittavat kuvernöörilleen, kun tämän ohje on selvitetty klubin jäsenille. Mikäli h avaitaan vastaavaa matrikkelien myyntitarkoitusta, ilmoitetaan siitä Rotarytoimistoon.
Kuvernöörejä pyydetään ilmoittamaan Rotarytoimistoon rotarytoimisto@rotary.fi kun klubit ovat antaneet ilmoituksen ohjeen selvittämisestä.
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Julkaisutoimikunnan ja matrikkelitoimituksen puheenjohtaja
juhanihannila(at)hotmail.fi
040 555 1049
TIEDOKSI
Suomen rotarypiirien kuvernöörit ja tulevat kuvernöörit
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