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     TIETOSUOJASELOSTE 
        
     
   

21.8.2022 

 
 

1 
Rekisterin- 
pitäjä 
(Lautakunta tai 
vastaava) 

Nimi 

Chaîne des Rôtisseurs Finlande ry 

Osoite 

Mankkaanpuro 19B, 02180  Espoo 

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

 

2 
Rekisteriasioista 
vastaava 
henkilö 

Nimi ja virka-asema 

Juha Ojamo, järjestön sihteeri 
Osoite 

Mukkulankatu 59, 15240 Lahti 

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

sihteeri(at)rotisseurs.fi 

3 
Rekisteriasioita 
hoitava henkilö 
(jos muu kuin 
edellä) 

Nimi ja virka-asema 

 
Osoite 

 

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

 

4 
Rekisterin nimi 

Jäsenrekisteri 

5 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

 

Chaîne des Rôtisseurs Filande ry –järjestöön kuuluville jäsenille toiminnasta ja 
tapahtumista tiedottaminen sekä jäsenmaksujen kerääminen. 
 

 

 

 

6 
Rekisterin 
tietosisältö 

• Nimitiedot 
• posti- ja sähköpostiosoite 
• syntymäaika 
• järjestön arvot ja saantitiedot 
• suosittajat 
• jäsenmaksun suoritustiedot 
• voutikunta, johon jäsen kuuluu 
• tietojen muutospäivämäärät 

 



7 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

 

 
       
 

8 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

• rekisteriä käyttää yhdistyksessä sihteerin lisäksi puheenjohtaja ja 
rahastonhoitaja sekä tilitoimisto 

• rekisteristä jaetaan määrävälein voutikuntaa koskeva jäsenrekisterin osa, 
jossa on nimitietojen lisäksi posti- ja sähköpostiosoite voutikuntien 
puheenjohtajille 

• jäsenkirjeitä varten spostiosoitteet lähetetään Liana technologies yhtiölle, 
jossa ne ovat salasanan takana ja vain voutikuntien käytössä 

9 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle 

 

10 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

 

• rekisteriä säilytetään tilitoimiston tietokoneella ja siitä otetaan riittävän usein 
varmuuskopioita 

 

11 
Tarkastus- 
oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja 
käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Jos näitä tietoja käsitellään, on rekisteröidyllä oikeus saada 
itseään koskevat tiedot nähdäkseen. Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä itseään 
koskevat tiedot koneellisesti luettavassa muodossa jotta ne voidaan siirtää järjestelmästä toiseen. 



12 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä 
rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia omien 
henkilötietojensa poistoa, jos tietojen käsittely ei ole enää tarpeellista tai käsittelylle ei enää ole 
laillisia perusteita "Oikeus tulla unohdetuksi". 

13 
Muut henkilö- 
tietojen käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 
 

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava henkilötietoihin kohdistuvista tietoturvaloukkauksista 
valvontaviranomaiselle 72 tunnin kuluessa. Jos loukkauksesta on todennäköisiä haittavaikutuksia 
rekisteröidylle, on rekisterinpitäjän ilmoitettava tapahtuneesta myös rekisteröidylle. 

 

 


