REKISTERIN TIETOSUOJA JA
REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Noudatettavat säännökset:
•
•
•

Yhdistyslaki (503/1989)
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)
Tietosuojalaki (1050/2018)

1. Rekisterin nimi
Pirkkala-Seura r.y:n jäsen- ja tapahtumarekisteri

2. Rekisterinpitäjä
Pirkkala-Seura r.y
Y-tunnus: 76 328
Suupantie 2, 33960 Pirkkala
P. 050 567 5374 (Pirkkalainen -lehden toimitus)
Sähköposti: toimitus@pirkkalainen.com
Verkkosivut: www.pirkkala-seura.fi

Tietosuojavastaava/Yhteyshenkilö
Matti Pitkänen, jäsenasioiden hoitaja
P. 050 382 1820
matti.pitkanen@tpnet.fi

3. Rekisterin tarkoitus
Jäsen- ja tapahtumarekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat
henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Tietoja kerätään jäsenasioiden
hoitamista, tiedottamista ja laskutusta varten. Niistä voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole
mahdollista tunnistaa.
Rekisteriin kerätään myös yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin osallistuvien nimi ja yhteystiedot, jotta
heitä voitaisiin tiedottaa tapahtuman järjestelyistä.

4. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot eli jäsenen täydellinen nimi ja
kotipaikka. Lisäksi kerätään seuraavat tiedot:
•
•
•
•

Jäsenen yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)
Jäsenyystiedot (jäsentyyppi, toimikuva, jäsenyyden alkamisajankohta)
Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)
Tapahtumaan osallistujan nimi ja yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti) sekä tapahtuman
järjestämisen kannalta tarpeellisia tietoja, kuten ruokavalio

5. Rekisterin tietolähteet
Jäsen- ja tapahtumarekisteriin kirjattavat tiedot saadaan henkilön omalla ilmoituksella, joko sähköisellä
lomakkeella yhdistyksen verkkosivujen kautta, sähköpostitse tai muutoin kirjallisesti.

6. Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään
Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

7. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukitussa tilassa, jonne on
pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.
Jäsentietoja käsitellään sähköisellä rekisteripalvelulla (Yhdistysavain Rekisteri) ja tätä varten tietoja
tallennetaan palveluntarjoajan (Avoine Oy) palvelimille. Rekisteriin pääsy on rajattu jäsenasioista vastaaville
sekä suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
Tapahtumaan osallistuvien henkilötietoja käsitellään tapahtumajärjestelyistä vastaavan
sähköpostiarkistossa ja tietokoneella, käyttäjätunnuksella ja salasanalla suojattuna. Rekisteristä voidaan
ottaa tuloste tapahtuman järjestelyitä varten; tulostetta säilytetään huolellisesti ja se tuhotaan
tietoturvallisesti tapahtuman jälkeen.
Pirkkala-Seura r.y ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä
mukaan.

8. Henkilötietojen säilytysaika
Yhdistyksen jäsenen henkilötietoja säilytetään rekisterissä niin kauan, kun hän on maksanut jäsenmaksun ja
on Pirkkala-Seura ry:n jäsen.
Maksullisten tapahtumien osallistujien henkilötietoja säilytetään taloushallintoa varten kuusi vuotta
tapahtuman järjestämisvuoden päättymisestä. Maksuttomaan tapahtumaan osallistuvan henkilötietoja
säilytetään enintään yhden vuoden ajan tapahtuman päättymisestä.

9. Automaattinen käsittely ja profilointi
Rekisteriin tallennettujen henkilötietojen avulla ei tehdä automaattista profilointia, jolla arvioitaisiin
henkilökohtaisia ominaisuuksia.

10. Rekisteröidyn oikeudet
A) Oikeus päästä omiin henkilötietoihin (EU 679/2016 15.artikla, s. 43)
Sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi ja jos käsitellään, oikeus saada kopio
henkilötiedoistasi. Osoita pyyntösi rekisterin yhteyshenkilölle.
B) Oikeus tietojen oikaisemiseen (EU 679/2016 16. artikla)
Sinulla on oikeus pyytää oikaisemaan rekisterissä oleva, itseäsi koskeva virheellinen tieto. Osoita pyyntösi
rekisterin yhteyshenkilölle.
C) Oikeus tietojen poistamiseen (EU 679/2016 17.artikla)
Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista ilman aiheetonta viivytystä, jos tietoja ei enää tarvita
niihin tarkoituksiin, johon ne on kerätty, peruutat antamasi suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn tai
henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
D) Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (EU 679/2016 77. artikla)
Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisena toimivalle tietosuojavaltuutetulle, jos katsot, että
henkilötietojesi käsittelyssä rikotaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Löydät tietosuojavaltuutetun yhteystiedot verkkosivuilta: https://tietosuoja.fi/yhteystiedot

