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LIONS CLUBS INTERNATIONAL  
YKSITYISYYTTÄ KOSKEVAT MENETTELYOHJEET 

 
Lions Clubs Internationalin keräämät ja käyttämät jäsenten henkilötiedot 
 

Lions Clubs International ymmärtää jäsenten henkilötietojen suojelemisen tärkeyden. LCI kerää 
henkilötietoja lionsklubien jäseniltä kommunikaation parantamiseksi jäsenten kanssa ja välillä. Tätä tietoa 
voidaan käyttää vain ja ainoastaan edistämään järjestön tarkoitusta ’’yhdistää klubit ystävyyden, hyvän 
toveruuden sekä molemminpuolisen ymmärtämisen keinoin’’ sekä hoitamaan välttämättömät järjestön 
hoitamiseen liittyvät toimenpiteet kuten: 

 
- kerätä jäsenmaksut ja muut maksut 
- The Lion –lehden jakelu ja jäsenten/virkailijoiden tiedot ja päivitykset 
- jäsenten profiilien ja trendien luominen auttamaan jäsenkasvussa, laajennuksessa ja jäsenten 

säilyttämisohjelmissa 
- vuosikongressin ja muiden kokousten suunnittelussa 
- kontaktitietojen antaminen lionjohtajille, mukaan lukien entiset ja nykyiset kansainväliset 

virkailijat, johtajat ja hallituksen jäsenet; moninkertaispiirien kuvernöörineuvostojen 
puheenjohtajat ja kuvernöörineuvoston jäsenet, piirikuvernöörit ja varapiirikuvernöörit, sekä 
klubien virkailijat 

- PR-toimintojen ja yhteistyöelinten edistäminen  
- Lions Clubs Internationalin säätiön tukeminen ja muiden hyväksyttyjen palveluohjelmien 

tukeminen 
- Erityiset mainokset; ohjelmat, joissa tulot tulevat muualta kuin jäsenmaksuista; sekä muut 

tarkoitukset, mitkä vastaavat kansainvälisen hallituksen määrittelemiä tarkoituksia ja tavoitteita 
- tiedon antaminen silloin, kun laki sitä vaatii tai jos tieto liittyy oikeustoimenpiteisiin tai 

hallituksen tutkimuksiin 
 
Lions Clubs International suojelee henkilötietoja käyttämällä salasanalla suojattuja alueita ja rajoittamalla 
pääsyä henkilötietoihin. On tärkeää, että sinä itse suojelet salasanaasi. 
 
Kaikki maksuihin liittyvät tiedot suojellaan rahansiirron aikana erityisellä ohjelmalla, mikä salaa kaikki 
henkilötiedot niin, että tietoa voidaan suojata Internetin kautta tapahtuvien toimintojen aikana. Me 
annamme vain rajatun osan luottokorttinumerosta, kun vahvistamme tilauksen. 
 
Virallinen osoiteluettelo ei ole saatavissa Internetissä ilman salasanaa, mutta klubihakuohjelma 
mahdollistaa klubin haun ja klubivirkailijan yhteystietojen saannin. Klubihakutoiminto on suunniteltu siten, 
että sitä ei voi käyttää kaupallisena postituslistana ja Lions Clubs Internationalin jäsenten tulisi varmistaa, 
ettei sitä käytetä siihen tarkoitukseen. 
 
Yksityisyyssuositukset lionsklubeille, piireille, moninkertaispiireille ja säätiölle 
 

Sinun lionsklubin, piirin, moninkertaispiirin ja/tai säätiön tulisi harkita yksityisyyskäytäntöjä ja 
noudattaa samanlaisia ohjeita mitä tulee jäsenten, lahjoittajien ja humanitaarisen avun vastaanottajien 
henkilötietoihin sekä muiden henkilöiden henkilötietoihin, jotka olet saanut aktiviteettien aikana. Sinun 
pitäisi harkita kirjallisen luvan hankkimista ennen kuin annat kenenkään henkilötietoja eteenpäin, mukaan 
lukien nimet, osoitteet, sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot, terveyteen tai taloudellisiin asioihin liittyvät 
tiedot, jne. Ole myös varovainen, kun laitat henkilökohtaisia tietoja Internetiin tai kun jaat 
sähköpostiosoitteen kolmannen osapuolen kanssa. Muista myös, että PAIKALLISET LAIT VOIVAT 
SÄÄDELLÄ TÄTÄ AIHETTA ja nämä lait vaihtelevat huomattavasti eri maissa. Kysy siis paikalliselta alan 
asiantuntijalta lisätietoja ennen kuin henkilökohtaisia tietoja käytetään. 

 
Jos sinulla on kysymyksiä tästä aiheesta, ota yhteys kansainväliseen päämajaan puhelimitse (630) 

571-5466 tai sähköpostitse legal@lionsclubs.org. 


