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REKISTERISELOSTE
EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) täydentävän tietosuojalain HE 9/2018 mukainen
tietosuojaseloste.
1 Rekisterin nimi
Pro Hauhonselkä ry:n jäsenrekisteri
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Rekisterinpitäjä

Nimi:
Verkkosivut:
Osoite:
Puh.
Sähköposti:
3

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevassa asiassa

Nimi:
Osoite:
Puh.
Sähköposti:
4

Pro Hauhonselkä ry
www.prohauhonselka.fi
Hauhontaustantie 645 A, 14700 Hauho
050-5644422
prohauhonselka@gmail.com

Anne Soittila
Savikontie 3, 14700 Hauho
050-5616316
anne.soittila@gmail.com

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat
henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään
jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä
jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.
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Rekisterin pitämisen peruste

Rekisterillä ylläpidetään jäsenyystietoja sekä jäsenmaksulaskutusta ja -seurantaa.
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Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen
täydellinen nimi ja kotipaikka. Lisäksi voidaan kerätä esimerkiksi seuraavat tiedot:
•
•
•
•

Jäsenten yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)
Jäsenyystiedot (jäsentyyppi, toimenkuva, jäsennumero, jäsenyyden alkamisajankohta)
Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)
Lisätiedot
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Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella verkkosivuilta, sähköpostilla tai
jäsenen maksamalla jäsenmaksulla yhteystietoineen.
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Tietojen luovuttaminen

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle.
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Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
10 Rekisterin suojauksen periaatteet
1) Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne on
pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.
2) Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee yksityisellä tietokoneella sekä One Drive -pilvipalvelussa
käyttäjätunnuksen takana. Tietokone on suojattu palomuurilla ja salasanalla.
11 Rekisteröidyn oikeudet
Tarkastusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat jäsenrekisteritiedot.
Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan tarkistusten ja muutosten yhteydessä.
Korjausoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia itseään koskevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö
tulee osoittaa rekisterinpitäjälle.
Oikeus tulla unohdetuksi: Rekisteröidyllä on oikeus saada tietonsa poistetuksi ilman aiheetonta
viivästystä rekisteristä.
12 Rekisteritietojen korjaaminen
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta
oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen,
tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.
13 Tietojen säilyttämisaika
Tietoja säilytetään niin kauan, kun henkilö on yhdistyksen jäsen.
14 Henkilötietojen käsittelijät
Yhdistyksen nimeämät henkilöt.
15 Käyttäjien profilointi
Käyttäjiä ei profiloida
16 Tietosuojaselosteen muuttaminen
- Tätä tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa esimerkiksi lainsäädännön, yhteystietojen,
yhteyshenkilöiden tai toimintojen muuttuessa.
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