TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

23.5.2018

Nimi

Pro Westend ry.
Osoite

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

posti@prowestend.fi
Nimi
2
Raija Piitulainen
Yhteyshenki- Osoite
lö rekisteriä Westendintie 93 A3 02160 Espoo
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
puh. 0400 899908, raijapiitulainen@gmail.com

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Pro Westend ry:n jäsenluettelo

Tiedot kerätään henkilöiltä, jotka haluavat liittyä jäseneksi. Käyttötarkoituksena on Pro Westendin
tehtäviin liittyvä jäsentietojen ajantasainen hallinta sekä tiedottaminen ja yhteydenpito jäseniin. Tiedot
kerätään rekisteröityjen suostumuksella vain näihin tarkoituksiin.
Henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyksen lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää
jäsenrekisteriä.

5
Rekisterin
tietosisältö

Rekisterissä käsitellään yhdistyksen jäsenien antamia henkilö- ja yhteystietoja. Näitä tietoja ovat
- rekisteröidyn etu- ja sukunimi
- rekisteröidyn osoite
- rekisteröidyn sähköpostiosoite
- tiedot jäsenyyksistä
- tiedot jäsenmaksusuorituksista

6
Säännönmu- Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään.
kaiset tietolähteet

REKISTERISELOSTE

2

7
Tietojen
Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta kenellekään ulkopuoliselle.
säännönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle
9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

A Manuaalinen aineisto

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu yhdistyksen järjestelmään, johon on
rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi.
Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.
www.prowestend.fi verkkosivuilla on käytössä Google Analytics verkkosivujen kävijämäärien
seurantaa varten.

10
Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.
Tarkastuspyyntö on tehtävä rekisterin yhteyshenkilölle kirjallisesti ja yhdistys vastaa siihen 2 viikon
kuluessa.
Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on yhdistyksen jäsen. Jäsenyyden
päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuoden ajan jäsenyyden
päättymisestä yhdistyksen oikeutetun edun perusteella, ts. mahdollisiin oikeusvaateisiin
puolustautumisen takia (KKO 2017:15).

11
Oikeus vaatia Tarkastus tai oikaisupyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö rekisterin yhteyshenkilölle kirjallisesti.
tiedon
korjaamista

12
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilön tiedot voidaan poistaa jäsenrekisteristä hänen omasta pyynnöstään kun jäsenmaksun
suorittamisesta on kulunut 2 kalenterivuotta. Vanhojen jäsenien tiedot poistetaan viimeistään 10 v.
kuluttua jäsenyyden päättymisestä.
Sähköpostilistalta voi poistua halutessaan ilmoittamalla siitä yhdistyksen osoitteeseen:
posti@prowestend.fi

