Tietosuojaseloste
1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Haukiputaan koulun vanhempainyhdistys ry
Verkkosivut: h ps://haukiputaankoulunvanhempainyhdistys.yhdistysavain.ﬁ/
Osoite: Mirjan e 4 90830 Haukipudas

2. Rekisteriasioista vastaavat henkilöt: Haukiputaan koulun vanhempainyhdistys ry:n jäsenrekisteriasioista
vastaavat hallituksen puheenjohtaja Anne Haimakainen (anne.haimakainen@gmail.com, 040 519 6086) ja sihteeri
Elisa Reinikainen (elisa.reinikainen@eduouka.ﬁ, p. 050 500 3018).

3. Rekisterin nimi: Haukiputaan koulun vanhempainyhdistyksen jäsenrekisteri

4. Henkilö etojen käsi elyn peruste ja tarkoitus: Henkilö etojen käsi elyn perusteena on

● yhdistyksen yhdistyslain mukainen velvoite pitää yllä jäsenlue eloa
● oikeute u etu huoleh a jäsenien ja vapaaehtoisiksi ilmoi autuneiden palvelusta ja vies nnästä
● yhdistyksen toiminnan toteu aminen julkisena tehtävänä
● rekisteröidyn suostumus henkilö etojensa käsi elyyn yhdistyksen jäsenenä tai vapaaehtoisena

Henkilö etojen käsi elyn tarkoituksena ovat jäsenpalvelut, jäsenvies ntä sekä yhdistystoimintaan lii yvä
vies ntä ja edo aminen.

5. Käsiteltävät henkilö edot:
Haukiputaan koulun vanhempainyhdistyksen jäsenet:
● Jäsenen perus edot (nimi, ko paikka)
● Jäsenen yhteys edot (puhelinnumero ja/tai sähköpos osoite)
● Tieto jäsenen kuulumisesta yhdistyksen ylläpitämiin WhatsApp-ryhmiin
● Tieto jäsenen luo amustoimesta yhdistyksen hallituksessa

Rekisteriin pohjautuen käsitellään myös jäsensuhde a koskevat etoja esimerkiksi mahdolliset luo amustoimet,
vapaaehtoisrooli yhdistyksessä sekä yhteydenotot, tapahtumat ja palau eet.
Yhdistyksen toimintaa toteutetaan julkisena tehtävänä ja sen perusteella yhdistyksen hallituksen
luo amushenkilöiksi vali avien osalta nimi ja tarvi aessa yhteys edot voivat näkyä julkises verkkosivulla ja
verkkosivulla mahdollises julkaistavissa asiakirjoissa sekä sähköpos jakelulistalla. Rekisteröidyllä
luo amushenkilöllä on oikeus kieltää ja peruu aa suostumuksensa henkilö etojensa käsi elyyn julkisena tältä
osin.

Yhdistys käsi elee jäsenrekisterin henkilö etoja myös erillisten sähköpos jakelulistojen kau a, yhdistyksen
kokoukseen etäyhteydellä osallistumisen yhteydessä sekä erilaisissa vies ntään lii yvissä WhatsApp-ryhmissä
(vanhempainyhdistys, Koulun korva, edo aminen, erkkavanhemmat ja mahdolliset muut tarpeen mukaan
peruste avat ryhmät) näihin lii yvien omalla ilmoituksella.
Jäsenrekisterin kannatusjäsenistä kerä äviä etoja ovat nimi ja ko paikka ja mahdolliset jäsenmaksu edot.
Jäsenrekisterin ulkopuolisten henkilöiden henkilö edot
Lii yminen erillisiin sähköpos jakelulistoihin ja WhatsApp-ryhmiin ei edellytä yhdistyksen jäsenyy ä ja heidän
osaltaan henkilö etoja ei käsitellä etosuojaselosteen kuvauksen kohteena olevassa jäsenrekisterissä vaan
listojen ja ryhmien ylläpitäjien toimesta niihin lii yvän henkilön omalla suostumuksella ryhmän toiminnan
tarkoitukseen eikä etoja luovuteta ulkopuolisille.
Osallistuminen etäyhteydellä yhdistyksen kokoukseen ei edellytä yhdistyksen jäsenyy ä ja osallistujan
henkilö etoja ei käsitellä etosuojaselosteen kuvauksen kohteena olevassa jäsenrekisterissä, vaan osallistujan
katsotaan antavan ilmoi autumisen yhteydessä sähköpos osoi eensa etäyhteyden mahdollistamiseksi
henkilön omalla suostumuksella kokouksen ajaksi eikä etoja luovuteta ulkopuolisille. Osallistujan yhteys edot
voidaan kuitenkin tarkistaa jäsenrekisteriä vasten osallistujan äänioikeuden tarkistamiseksi jäsenrekisteristä
vastaavien henkilöiden toimesta etoja tallentama a.
Yhdistyksen vies nnässä käytetään myös koulun henkilökuntaan kuuluvien henkilöiden tai muiden
yhteistyökumppaneiden yhteys etoja. Heidän katsotaan toteu avan työtään julkisina henkilöinä yhteys etojen
ollessa julkises saatavilla ja käyte ävissä interne ssä.
Mahdollisten alaikäisten (oppilaskunnan hallituksen puheenjohtajat) yhteys etojen käy äminen vies nnässä
edelly ää heidän huoltajansa suostumusta.
Yksi äisten henkilöiden tai jäsenien perustamat ja ylläpitämät luokkakohtaisten vanhempainryhmien
WhatsApp-ryhmät eivät sisälly yhdistyksen etosuojaselosteeseen eikä niissä käyte yjä henkilö etoja käytetä
yhdistyksen toiminnassa.

6. Rekisterin etolähteet: Jäsenrekisteriin kirja avat henkilö edot kerätään rekisteröidyiltä itseltään Haukiputaan
koulun vanhempainyhdistys ry:n verkkosivulla olevalla verkkolomakkeella, sähköpos lla, puhelimella tai kirjallisella
jäseneksi ilmoi autumislomakkeella.

7. Tietojen luovu aminen ja etojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Käsi elemme etoja itse hyödyntämä ä
henkilö etojen käsi elyssä alihankkijoita. Rekisteriin tallenne uja etoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle.
Poikkeuksena ovat etyissä hallituksen luo amustoimissa olevat henkilöt, joiden yhteys edot ovat julkisia heidän
omalla suostumuksellaan toiminnan julkisuusperusteella. Emme luovuta henkilö etoja EU/ETA alueen
ulkopuolelle.

8. Tietojen suojaus ja periaa eet: Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa
käy äjätunnuksin suojatulla palvelimella. Haukiputaan koulun vanhempainyhdistys ry ja rekisteripalvelun tarjoaja
huoleh vat etoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.
Henkilö etoja sisältävän järjestelmän käy öön ovat oikeute uja vain nimetyt henkilöt omalla käy äjätunnuksella
ja salasanalla.

Säilytämme henkilö etoja vähintään jäsenyyden keston ajan o aen huomioon lainsäädännön ja viranomaisten
vaa mukset (kirjanpitolainsäädäntö, rekisteröityjen etoja koskeva erityislainsäädäntö ja arkistoin a koskevat
vaa mukset).
Rekisterinpitäjä arvioi säily ämisen tarpeellisuu a säännöllises . Rekisterinpitäjä oikaisee tai hävi ää
rekisterissä käsi elyn tarkoituksiin nähden yhteensopima omat, vanhentuneet tai virheelliset henkilö edot
viipymä ä.

9. Rekisteröidyn oikeudet: Rekisteriin merkityllä jäsenellä on oikeus
● tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin talletetut edot
● vaa a virheellisen edon oikaisua ja täydentämistä
● vaa a etojensa poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet
● peruu aa suostumuksensa tai vastustaa henkilö etojensa käsi elyä siltä osin kuin se perustuu
rekisteröidyn suostumukseen
● vastustaa henkilö etojensa käsi elyä henkilökohtaiseen erityiseen lanteeseensa lii yvällä perusteella
siltä osin kuin henkilö etojen käy öperusteena on yhdistyksen oikeute u etu
● vastustaa etojensa käsi elyä tai pyytää etojensa käsi elyn rajoi amista
● tehdä valitus henkilö etojen käsi elystä valvontaviranomaiselle

10. Yhteydenotot: Kaikki tätä seloste a koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esi ää kirjallises tai
henkilökohtaises kohdassa kaksi (2) nimetyille yhteyshenkilöille.

11. Tietosuojaselosteen muutokset: Tätä seloste a muutetaan tarvi aessa esimerkiksi lainsäädännön,
yhdistyksen sääntöjen tai nime yjen yhteyshenkilöiden vaihtuessa.

Päivitysloki:
17.10.2018 päivite y vastaamaan Euroopan unionin etosuojalainsäädäntöuudistuksen vaa muksia
30.10.2019 päivite y yhdistyksen uusi verkkosivu ja vuosikokouksessa 25.9.2019 vali u rekisteriasioista vastaava
henkilö (sihteeri yhteys etoineen)
3.11.2020 päivite y vastaamaan yhdistyksen tekemää sääntömuutosta lii yen osallistumiseen yhdistyksen
kokouksiin etäyhteydellä. Uudet säännöt hyväksy y vuosikokouksessa 22.9.2020 ja astuneet voimaan 1.10.2020

