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Piirin toimihenkilörekisterin rekisteri- ja tietosuojaseloste
Tämä on EKL:n Helsingin piirin henkilötietolain (10§ ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuojaasetuksen (GDPR) mukainen toimihenkilörekisterin rekisteri- ja tietosuojaseloste.
1. Rekisterinpitäjä
EKL:n Helsingin piiri ry
Veijo Lehto, Strömsinlahdenkuja 2 A 17
gsm 0500 404 223
email veijo.j.lehto@gmail.com

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Sarita Maja-Hellman, Koukkusaarentie 22, 00980 Helsinki
gsm 0405849065
email sarita.majahellman@gmail.com
3. Rekisterin nimi
EKL:n Helsingin piiri ry:n toimihenkilörekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön
suostumus ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu piiriin kuuluvan yhdistyksen jäsenyyteen liittyvien
yhteystietojen ylläpidossa.
EKL:n Helsingin piirin toimihenkilörekisteriä pidetään yhdistyslain (503/1989) mukaisen
velvoitteen täyttämiseksi ja tarpeelliset tiedot kerätään yhdistysten piirille ilmoittamista
toimihenkilöilmoituksista.
Rekisterin tietoja käyttävät tehtäviensä hoidon edellyttämässä laajuudessa piirin
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, tiedottaja, koulutusvastaava ja matkavastaava,
jotka ovat antaneet piirille tietosuojasitoumuksen tietojen käytöstä vain rekisterinpitäjän
tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Pakollisia tietoja ovat jäsenen täydellinen nimi ja jäsenen yhdistys. Yhteydenpitoa varten
rekisteriin tallennetaan jäsenen postiosoite, matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite ja
mahdollisesti muita tarpeellisia yhteystietoja. Piirin toiminnan yhteydessä kertyy tietoja piirin ja
liiton luottamustehtävistä, mitkä voidaan tallentaa rekisteriin myöhempää käyttöä varten.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan yhdistyksen piirille lähettämistä toimihenkilöilmoituksista. Virheelliset tiedot
korjataan yhdistysten tai yksittäisten jäsenten tekemien ilmoitusten perusteella välittömästi.
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7. Säännönmukaiset luovutukset
Rekisterissä olevia tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille eikä siirretä
EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Jäsenrekisteriä ylläpidetään tietoverkossa osana piirin kotisivuohjelmaa. Jäsenrekisteriin pääsy
tapahtuu siihen erillisen käyttöoikeuden perusteella henkilökohtaisten käyttäjätunnusten ja
salasanojen avulla. Käyttöoikeuksien antamisesta päättää piirin hallitus.
Jäsenrekisteristä otetut mahdolliset paperikopiot hävitetään silppuamalla. Rekisterin pohjana
olevat paperiset toimihenkilöilmoitukset säilytetään piirin sihteerin toimesta siihen asti, kunnes
niiden käyttötarkoitus piirissä on saavutettu.

9. Tietojen tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tietojen korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja
vaatia virheen korjaamista tai tietojen täydentämistä. Rekisteröity voi esittää tarkistuspyynnön
kirjallisesti tai suullisesti henkilökohtaisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle tai
puheenjohtajalle ja tarvittaessa vaatia virheellisten tietojen oikaisua.
Piiri lähettää jäsenrekisteristä kullekin jäsenelle omat tiedot määräajoin tarkistettavaksi
sähköpostilla, tekstiviestinä tai kirjeenä.

10.Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien tietojen poistamista
rekisteristä edellyttäen, että tietoja ei enää tarvita tarkoituksessa, mihin ne on kerätty.
Hyväksytty piirin hallituksen kokouksessa 14.9.2018
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