Haukivuorelaiset ry

TIETOSUOJASELOSTE

1. REKISTERINPITÄJÄ ja YHTEYSHENKILÖ
Haukivuorelaiset ry, Keskustie 74, 51600 HAUKIVUORI
posti@haukivuorelaiset.fi
Jukka Niilo-Rämä, puhelin: 0440 677 488
2. REKISTERIN NIMI ja REKISTERÖIDYT HENKILÖRYHMÄT
Haukivuorelaiset ry:n jäsenrekisteri sisältää jäseniensä henkilötietoja.
3. REKISTERIN PITÄMISEN ja HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTEET sekä
KÄYTTÖTARKOITUS Henkilötietojen käsittely perustuu Haukivuorelaiset ry:n
lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä sekä tietyissä tapauksissa
sopimusten täytäntöönpanoon.
Rekisterin käyttötarkoituksena on rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta
jäsenyyden aikana, sen ylläpito ja kehittäminen sekä markkinointi ja myös päättyneiden
jäsenyyksien dokumentaation hallinta henkilötietojärjestelmässä. Rekisteri ei sisällä
jäsenten henkilötunnuksia, poikkeuksena hallituksen jäsenten henkilötunnukset, jotka
täytyy ilmoittaa viranomaisille. Henkilötunnuksia ei säilytetä sähköisessä muodossa.
4. KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT
Rekisterissä käsitellään Haukivuorelaiset ry:n jäsenien henkilö- ja yhteystietoja, kuten:
- Henkilöjäsenten etu- ja sukunimet
- Henkilöjäsenten kotiosoitetiedot
- Henkilöjäsenten sähköpostiosoitetiedot
- Henkilöjäsenten puhelinnumerot
- Yhdistys- tai yritysjäsenten nimet, postiosoitteet ja sähköpostiosoitteet
5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilötiedot kerätään ja varmistetaan ainoastaan henkilöiltä itseltään tai yhdistysten ja
yritysten osalta niiden yhteyshenkilöiltä.
6. HENKILÖTIETOJEN TURVAAMINEN ja TIETOTURVA
Sähköisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Haukivuorelaiset ry:n
järjestelmään, johon pääsy on rajoitettu. Henkilötietoja saavat käyttää ainoastaan
yhdistyksen hallituksen nimeämät henkilöt, jotka kirjautuvat tiedostoihin omilla
käyttäjätunnuksilla ja salasanoillaan. Mikäli henkilötietoja joudutaan lähettämään
yhdistyksestä ulospäin, ne salataan. Käytettävät työasemat ja tallennusvälineet ovat
salattuja.
7. HENKILÖTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET ja SIIRROT
Haukivuorelaiset ry:n jäsenrekisterissä olevia henkilötietoja ei luovuteta kolmansille
osapuolille. Mikäli jäsenten henkilötietoja jouduttaisiin luovuttamaan edelleen, toteutetaan
siirto yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen
mukaisesti.

8. HENKILÖTIETOJEN SIIRROT EU:n tai ETA:n ULKOPUOLELLE
Haukivuorelaiset ry:n jäsenrekisterissä olevia henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle.
9. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Henkilötiedot säilytetään Haukivuorelaiset ry:n rekisterissä niin kauan, kun Rekisteröity on
yhdistyksen jäsen. Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään
kymmenen vuotta. Henkilötietoja voidaan säilyttää myös edellä mainittua kauemmin, jos
sovellettava lainsäädäntö tai Haukivuorelaiset ry:n sopimusvelvoitteet kolmansia osapuolia
kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.
10. REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä
suoramarkkinointiin liittyviin tarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa Haukivuorelaiset ry:lle
suoramarkkinointia koskevia suostumuksia tai kieltoja. Lisäksi rekisteröidyllä on
lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:
- saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
- saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot
- vaatia epätarkan ja/tai virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä
- vaatia henkilötietojensa poistamista
- peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin se
perustuu rekisteröidyn suostumukseen
- vastustaa henkilötietojensa käsittelyä erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella
siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Haukivuorelaiset ry:n oikeutettu
etu.
- saada henkilötietonsa sähköisessä muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle
rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot
Haukivuorelaiset ry:lle. Yhdistys käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn
suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti.
- vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.
Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän
tietosuojaselosteen Yhteydenotot –kohdan mukaisesti. Haukivuorelaiset ry voi pyytää rekisteröityä
tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen
pyynnön käsittelemistä. Haukivuorelaiset ry voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa
laissa säädetyllä perusteella. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan
tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
11. YHTEYDENOTOT
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä
tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä kirjeellä tai sähköpostitse alla
näkyviin osoitteisiin. Haukivuorelaiset ry, Keskustie 74 51600 HAUKIVUORI tai
posti@haukivuorelaiset.fi
12. MUUTOKSET TÄHÄN TIETOSUOJASELOSTEESEEN
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää tarpeen mukaan esimerkiksi lainsäädännön
muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 1.3.2019

