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LUKU XXVI 
TEKNOLOGIA 

 
A. TIETOJEN SÄILYTYS JA KÄYTTÄMINEN 

 
1. Yksittäisen jäsenen tiedot - LCI käyttää jäsenyystietoja vain kaikkien lionien 

jäsenyyskokemuksen parantamiseen. Jos LCI kehittää uusia prosesseja, jotka vaativat 
muita henkilötietoja, tai käyttää nykyisiä tietoja muihin tarkoituksiin, päivitämme alla 
olevat Pakolliset henkilötiedot ja Valinnaiset henkilötiedot. 
 
a. Pakolliset henkilötiedot 

(1) Etunimi 
(2) Sukunimi 
(3) Toinen nimi (jos käytetään) 
(4) Syntymäaika 
(5) Sukupuoli 
(6) Sähköpostiosoite 
(7) Jäsennumero 
(8) Liittymispäivä 
(9) Eroamispäivä 

(10) Osoite (kaupunki, osavaltio, maa) 
 

b. Valinnaiset henkilötiedot 
(1) Kieli 
(2) Kotinumero 
(3) Matkapuhelinnumero 
(4) Työnumero 
(5) Faksinumero 
(6) Osoite (kotiosoite, postinumero) 
(7) Puoliso/kumppani 
(8) Kummin nimi  
(9) Ammatti 

(10) Matkustustiedot  
(11) Ruokavalioon liittyvät rajoitukset 
(12) Liikkumiseen liittyvät vaatimukset 
(13) Erityistilaisuuden osoite 
(14) Lahjoitusten määrä 
(15) Kiitoskirjeessä käytettävä nimi 
(16) Kiitoskirjeessä käytettävä osoite 
(17) Palkinnon saajan nimi 
(18) Palkinnon saajan osoite 
(19) Eroamisen syy 
(20) Osallistuminen palveluaktiviteetteihin 
(21) Kutsutut 
(22) Keskustelut 
(23) Ansaitut merkit 
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(24) Kielivalinta 
(25) Maksut yhteensä 

 
2. Yksittäisen klubin tiedot  

 
a. Klubin numero 
b. Klubin nimi 
c. Piiri 
d. Sijainti 
e. Perustamiskirjan hyväksymispäivä 
f. Alue 
g. Lohko 
h. Kielivalinta 
i. Uudet jäsenet tähän mennessä 
j. Eronneet jäsenet tähän mennessä 
k. Jäsenet yhteensä  
l. Klubin koko perustamishetkellä 
m. Suurkaupunki, kaupunki, lähiö vai maaseutu  
n. Edustaja tai vapaaehtoiset lionit perustaneet  
o. Klubikokoukset pidetään aamulla, päivällä tai illalla  
p. Klubikokoukset pidetään viikoittain tai kaksi kertaa kuukaudessa 
 
 

B. SAATAVILLA OLEVA TIETO VAHVISTETUILLE EHDOKKAILLE 
KOLMANNEN VARAPRESIDENTIN JA KANSAINVÄLISEN JOHTAJAN 
VIRKOIHIN  

 
1. Kansainväliset säännöt ja ohjesääntö 

 
2. Kansainvälinen johtaja - Palvelu johtajuuden kautta -opas  

 
3. Kaikkien nykyisten ja entisten virkailijoiden yhteystiedot annetaan vahvistettujen 

ehdokkaiden käyttöön. Yhteystiedot toimitetaan sähköisesti. Vaalipiireissä, joissa on 
voimassa tietosuojasääntöjä, yhteystiedot jaetaan vain, kun järjestö on saanut 
nimenomaisen hyväksynnän nykyisiltä ja entisiltä virkailijoilta tietojen jakamiseksi. 

 
4. Kaikkien klubivirkailijoiden yhteystiedot voidaan toimittaa vahvistetuille ehdokkaille 

vaaleilla valittaviin hallintovirkailijoiden virkoihin, ja vastaava ehdokas maksaa järjestön 
kustannukset niiden toimittamisesta.  

 
5. Yhteystietojen laajuus määritetään asiaankuuluvissa toimintamenettelyissä. Pyynnön 

esittäjälle voi aiheutua toimitukseen liittyviä kustannuksia. 
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C. YHTEYSTIEDOT 

 
1. Luettelot lionsklubien jäsenistä annetaan sähköisesti vain piireille (yksittäis-, osa- tai 

moninkertaispiiri) käytettäviksi niiden omien piirien alueella. Piirikuvernöörin, tai 
moninkertaispiirin tapauksessa, kuvernöörineuvoston puheenjohtajan tulee esittää 
piirihallituksen ja kuvernöörineuvoston puolesta kirjallinen lausunto, jossa ilmoitetaan 
luetteloiden tarkoitus ja että luetteloita ei saa käyttää Luvussa XIX määriteltyä poliittista 
toimintaa tai kaupallista tarkoitusta varten. Kullekin piirille (yksittäis-, osa- tai 
moninkertaispiiri) määrätään US$5000,00 dollarin sakko, jos jäsenyystietoja käytetään 
väärin tai niitä kopioidaan ilman lupaa. Maissa, joissa on tietosuojarajoituksia, lähetetään 
vain niiden jäsenten yhteystiedot, jotka ovat ilmaisseet asianmukaisen suostumuksen. 
Näiden tietojen valmistelu on rajoitettava kansainvälisessä päämajassa käytettävissä 
oleviin järjestelmiin. 
 

2. Luetteloon merkitseminen - Vasta valittujen piirivirkailijoiden luetteloa koskevia 
pyyntöjä ei voida hyväksyä, ennen kuin luettelo on täydellinen ja valmis yleiseen 
jakamiseen. 
 

3. Luetteloa nykyisistä piirivirkailijoista, piirin toimikuntien puheenjohtajista tai 
klubivirkailijoista tietyn vaalipiirin alueella voidaan pyytää lionien johtamiin projekteihin 
tai ohjelmiin. Kansainvälisen hallituksen tai Lions Clubs International Foundation -
säätiön hallituksen jäsenten on esitettävä nämä pyynnöt. Pyyntöjen on noudatettava 
seuraavia vaatimuksia: 

 
a. Selvitys luettelon käyttötarkoituksesta.  
b. Luetteloa ei saa käyttää poliittiseen toimintaan eikä toimintoihin, joihin liittyy 

ulkopuolisia liiketoiminnan etuja.  
c. Jokainen pyyntö on tarkoitettu kertaluonteiseksi, ja pyyntöön on sisällyttävä sopimus 

tietojen poistamisesta, kun tietojen aiottu tarkoitus on saatu päätökseen.  
d. Näitä luetteloita on rajoitettava samalla tavalla kuin kohdassa C.1. edellä. 
 

4. Yhteystietojen laajuus määritetään asiaankuuluvissa toimintamenettelyissä. Pyynnön 
esittäjälle voi aiheutua toimitukseen liittyviä kustannuksia. 

 
 
D. TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ 

 
1. Järjestön täydellinen tietosuojakäytäntö on tämän luvun Liitteenä A. 

 
2. Henkilöstö tekee tarvittaessa muutokset Lionsclubs.org-sivuston tietosuojakäytäntöön ja 

ne päivitetään hallituksen seuraavassa järjestettävässä kokouksessa. 
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LIITE A 
 

LIONS CLUBS INTERNATIONAL 
TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ 

 
 
Lions Clubs International kerää ja käyttää henkilökohtaisia jäsenyystietoja 

 
Lions Clubs International (LCI) ymmärtää jäsenten henkilötietojen suojelemisen tärkeyden. LCI kerää 
henkilökohtaisia tietoja lionsklubin jäsenistä ja leoklubin jäsenistä viestinnän helpottamiseksi jäsenten kanssa ja 
jäsenten välillä. Tätä tietoa käytetään vain LCI:n tarkoitusten toteuttamiseen, mukaan lukien "yhdistää klubien 
jäseniä ystävyyden, hyvän toveruuden ja keskinäisen yhteisymmärryksen sitein" ja sen tarvittavien operatiivisten 
toimintojen toteuttamiseksi, mukaan lukien: 
 

• Maksut ja muu laskutus 

• Lion-lehden ja jäsen-/virkailijatietojen ja päivitysten jakelu  

• Yhteenvedot jäsenprofiileista ja trendeistä jäsenkasvu-, laajennus- ja jäsenten säilyttämisohjelmien 
toteuttamiseksi 

• Vuosikokousten ja kokousten suunnittelu 

• Lion- ja leojohtajien yhteystiedot, mukaan lukien entiset ja nykyiset kansainväliset virkailijat, johtajat ja 
hallituksen jäsenet, moninkertaispiirien kuvernöörineuvostojen puheenjohtajat ja kuvernöörineuvostot, 
piiri- ja varapiirikuvernöörit ja klubivirkailijat 

• PR-toiminnan ja yhteistyösuhteiden edistäminen 

• Lions Clubs International Foundation -säätiön ja muiden hyväksyttyjen palveluohjelmien tuki 

• Erityiset mainonta-, verovapaat tulo-ohjelmat tai muut tarkoitukset kansainvälisen hallituksen 
määrittelemien päämäärien ja tavoitteiden mukaisesti 

• Tietojen paljastaminen lain edellyttämällä tavalla tai jos tiedolla on merkitystä oikeudellisissa tai 
hallituksen tutkimuksissa 

 
Lions Clubs International suojelee henkilökohtaisia tietoja käyttämällä salasanasuojattuja alueita ja rajoittamalla 
pääsyä näihin tietoihin. On tärkeää, että suojelet salasanaasi. 
 
Kaikki kerätyt maksutiedot on suojattu lähetyksen aikana ohjelmistolla, joka salaa kaikki henkilökohtaiset tietosi, 
jotta ne voidaan suojata Internet-kanavilla. Paljastamme vain rajoitetun osan luottokorttisi numerosta, kun 
vahvistamme tilauksen. 
 
Virallinen hakemisto ei ole käytettävissä Internetissä ilman salasanaa. Henkilöt, joille on myönnetty pääsy 
viralliseen hakemistoon tai muihin asiakirjoihin, jotka sisältävät jäsenten henkilökohtaisia tietoja, voivat käyttää 
tietoja vain LCI:n tarkoituksiin ja heidän on suostuttava poistamaan kaikki tällaiset tietueet käytön jälkeen. 
Saatavilla on myös klubihaku, joka sisältää klubivirkailijan yhteystiedot. Klubihaku on suunniteltu siten, että sitä ei 
voida käyttää kaupallisena postituslistana, ja lions-/leoklubien jäsenten tulisi varmistaa, ettei sitä käytetä tähän 
tarkoitukseen.  
 
VERKKOSIVUSTO 
 
Sivustomme tiettyjen ominaisuuksien käyttämiseksi sinua saatetaan pyytää jakamaan henkilökohtaisia tietoja. 
Rekisteröityminen on vapaaehtoista. Sinun on kuitenkin rekisteröidyttävä, jos haluat osallistua näihin 
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verkkosivuston osiin. Vaikka rekisteröinti vaatii henkilökohtaisten tietojen paljastamista, voit hallita, miten 
käytämme tietojasi päivittämällä sähköisen viestinnän profiilisi.  
 
Evästeet 
 
Eväste on pieni määrä tietoa, joka sisältää usein nimettömän yksilöllisen tunnisteen, joka lähetetään selaimeesi 
verkkosivuston tietokoneilta ja tallennetaan tietokoneen kiintolevylle. Jokainen verkkosivusto voi lähettää omat 
evästeensä selaimeesi, jos selaimesi asetukset sallivat sen, mutta (yksityisyyden suojaamiseksi) useimmat selaimet 
sallivat verkkosivuston käyttää vain evästeitä, jotka sama verkkosivusto on jo lähettänyt sinulle, ei evästeitä, jotka 
lähetetään sinulle muilta sivustoilta. 
 
LCI voi asettaa ja käyttää omia evästeitä tietokoneellasi. LCI voi käyttää evästeitä tunnistamaan sinut 
verkkosivuston toistuvaksi vierailijaksi tai asiakkaaksi (tarvittaessa), ylläpitämään istuntotietoja kirjautuneille 
käyttäjille ja seuraamaan käyttötrendejä ja -malleja ymmärtääkseen ja parantaakseen verkkosivustomme alueita. 
 
LCI voi myös sallia muiden sivustollamme sisältöä esittelevien yritysten asettaa ja käyttää niiden omia evästeitä 
tietokoneellasi. Muiden yritysten evästeiden käyttöön sovelletaan niiden omia tietosuojakäytäntöjä. Meillä ei ole 
pääsyä kolmansien osapuolten mainostajien sinusta tallentamiin tietoihin. 

 
Voimme käyttää kolmannen osapuolen mainontayrityksiä tarjoamaan mainoksia puolestamme. Nämä yritykset 
voivat käyttää evästeitä ja toimintotunnisteita (tunnetaan myös nimellä yhden pikselin gif-tiedostot tai 
verkkojäljitteet) mainonnan tehokkuuden mittaamiseksi. Kaikki näiden kolmansien osapuolten keräämät evästeet ja 
toimintotunnisteet ovat täysin nimettömiä. Jos haluat lisätietoja tästä käytännöstä ja valinnoistasi, napsauta tätä. 
 
Antamalla sähköpostiosoitteesi suostut (valitset) vastaanottamaan tietoja Lions Clubs Internationalilta ja sen 
ohjelmilta. Voit kieltäytyä (peruuttaa tilauksen), muuttaa sähköposti-ilmoitusasetusta tai muuttaa asetuksia 
tilausprofiilissasi.  
 
Sinun tulisi olla tietoinen siitä, että kun käyt verkkosivustolla, sinut voidaan ohjata muille verkkosivustoille, joita 
emme voi hallita. Jos vierailet verkkosivustollemme linkitetyllä verkkosivustolla, sinun tulee lukea tämä 
tietosuojakäytäntö ennen henkilökohtaisten tietojen antamista. 
 
JOS ET HYVÄKSY KÄYTÄNTÖJÄMME JA TOIMINTATAPOJAMME, SINUN EI TULE KÄYTTÄÄ 
VERKKOSIVUSTOAMME.  
 
Tietosuojasuositukset lions-/ leoklubeille, piireille, moninkertaispiireille ja säätiöille 
 
Oman lions-/leoklubisi, piirin, moninkertaispiirin ja/tai säätiön tulisi ottaa huomioon yksityisyyden suojaamiseen 
liittyvät toimintatavat ja noudattaa samankaltaisia ohjeita käyttäessään jäsenten, lahjoittajien, humanitaarisen avun 
saajien tai muiden henkilöiden henkilökohtaisia tietoja, jotka on saatu aktiviteettien toteuttamisen aikana. Teidän 
tulisi harkita kirjallisen luvan hankkimista ennen kuin luovutatte henkilökohtaisia tietoja, kuten nimet, osoitteet, 
sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot, terveyteen tai taloudellisiin asioihin liittyvät tiedot, jne. Teidän tulisi myös olla 
varovaisia, kun lähetätte henkilökohtaisia tietoja Internetiin tai jaatte sähköpostiosoitteita kolmansien osapuolten 
kanssa. Huomatkaa, että PAIKALLISET LAIT VOIVAT MÄÄRITELLÄ TÄMÄN AIHEEN ja nämä lait 
vaihtelevat suuresti maittain, joten kysykää lisätietoja paikalliselta asiantuntijalta ennen henkilökohtaisten tietojen 
käyttöä. 
 
Jos sinulla on kysyttävää näistä käytännöistä, ota yhteyttä Lions Clubs Internationaliin osoitteessa  
infosec@lionsclubs.org. 
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