TIETOSUOJASELOSTE
(Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §)

1. Rekisterinpitäjä

Nimi

Matinkylä-Seura ry
Osoite
Muut yhteystiedot (sähköposti, puhelin)

s.aarniolehto(at)gmail.com
040-1439563

2. Yhteyshenkilö
rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi

Sirpa Aarniolehto-Kotilainen
Osoite

Piispansilta 15 C 86
02230 Espoo
Muut yhteystiedot (sähköposti, puhelin)

s.aarniolehto(at)gmail,com
040-1439563

3. Rekisterin nimi

Matinkylä-Seura ry:n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on kerätä Matinkylä-Seura
ry:n jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja
muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Tietoja kerätään
jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten.
Käsittely perustuu henkilötietolain (523/1999) 8 §:n 1 momentin 5 kohtaan.

5. Rekisterin tietosisältö

Jäsenrekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka jäseneksi hyväksytty on
itse antanut yhdistyksen jäsenhakemuslomakkeen täyttäessään.
Jäsenhakemuslomakkeella kerätään seuraavat tiedot jäseneksi
liittymisen yhteydessä:
• etu- ja sukunimi
• postiosoite
• sähköpostiosoite jäsentiedotteiden lähettämistä ja muuta
yhteydenpitoa varten
• puhelinnumero
Rekisterissä pidetään yllä myös seuraavia tietoja:
• tiedot maksetuista jäsenmaksuista
• jäseneksi liittymisvuosi
Jäsenrekisterin Internet- ja intranet -sivuston tekninen osuus on ostettu palveluna Avoine Oy:ltä. (Yhdistysavain.fi)

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenrekisteriin sisältyvät tiedot saadaan rekisteriin merkityltä
itseltään, Tiedot kerätään jäseneksi hakemisen yhteydessä. Jäsenillä
on mahdollisuus päivittää tietonsa täyttämällä yhdistyksen nettisivuilla
oleva lomake tai ottamalla yhteyttä jäsenasioita hoitavaan
yhteyshenkilöön

7. Tietojen säännönmukaiset
luovutukset
8. Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle
9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Jäsenrekisterin tiedot on tallennettu Avoine Oy:ltä palveluna ostettuun
järjestelmään, joka on suojattu salasanalla. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena. Väliaikaisesti paperilla olevat tiedot säilytetään ennen
tuhoamista lukitussa tilassa.
Rekisteriä käsitellään sähköisesti. Tietojen käsittely- haku- ja selaamismahdollisuus on vain rekisterinhoidosta vastaavilla yhdistyksen
hallituksen jäsenillä.
Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin Rekisteröity on
seuran jäsen. Jäsenyyden päätyttyä tiedot poistetaan vuosittain. Ne
voivat säilyä järjestelmän varmuuskopioissa vielä sen lisäksi n. puoli
vuotta.

11. Tarkastusoikeus
ja oikeus vaatia
tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja pyytää
virheellisen tiedon korjaamista. Tarkastus- ja/tai korjauspyyntö on
lähetettävä kirjallisesti ja allekirjoitettuna postitse kohdassa 2
mainittuun osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn
liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

13. Muutokset tähän
tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa.
Tämä tietosuojaseloste on laadittu 21.5.2018.

