
Elokuvakulttuuriyhdistys Kino Sampo ry/Tietosuojaseloste

1. Rekisterin nimi

Elokuvakulttuuriyhdistys Kino Sampo ry:n jäsenrekisteri

2. Rekisterin pitäjän nimi ja yhteystiedot sekä tietosuojavastaavan yhteystiedot

Elokuvakulttuuriyhdistys Kino Sampo ry

Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) rek.nro 180928

Y-tunnus : 3054619-4

Sähköposti: kinosampo@gmail.com

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Puheenjohtaja Olli Ikonen

Puhelin: +358 40 753 1199

Sähköposti: olli.y.ikonen@gmail.com

Yhdistyksen käyntiosoite: Elokuvateatteri Kino Sampo, Suokatu 9, 11100 Riihimäki

Jäsenrekisteriä  ylläpitää  jäsenasioiden  hoitaja,  ja  rekisterin  tiedot  ovat  tarvittaessa  yhdistyksen

hallituksen  jäsenten  käytössä.  Kaikki  rekisteriin  kirjattavat  tiedot  ovat  yhdistyksen  toiminnan

kannalta tarpeellisia.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Elokuvakulttuuriyhdistys Kino Sampo ry on perustettu vaalimaan ja edistämään elokuvakulttuuria

Riihimäellä. Yhdistyksen tavoitteena on laajentaa elokuvatarjontaa Riihimäellä, ja yhdistys esittää

elokuvateatteri  Kino  Sammossa  laadukkaita  elokuvia.  Yhdistyslain  mukaisesti  pidettävä

jäsenrekisteri  on  Elokuvakulttuuriyhdistys  Kino  Sampo  ry:n  käytössä  toiminnassaan  ja

yhteydenpidossa jäsenistöönsä sekä yhteistyökumppaneihin. 

Rekisterin käyttötarkoitus on:

• taltioida kunakin vuonna jäsenmaksunsa maksaneiden henkilöiden tiedot

• lähettää jäsenistölle jäsenkirjeitä yhdistyksen elokuvatarjonnasta ja -tapahtumista

• käsitellä  jäsenistöltä  tulleita  sähköpostiviestejä  (esim.  osoitteenmuutokset)  ja  asioida

jäsenten kanssa

• käyttää  jäsenrekisterin  tunnuslukuja  avustushakemusten,  toiminnansuunnittelun  ja

toimintakertomuksen laatimisen tueksi.

4. Rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät

Rekisteröityjen ryhmät: Jäsenet

Henkilötietoryhmät:  Jäsenten  yhteystiedot  (nimi,  sähköpostiosoite,  katuosoite),  jäsennumero  ja

jäsenmaksun maksamistieto.

Uuden jäsenen yhteystiedot saadaan Kino Sammon teatterissa elokuvien esittämisen yhteydessä,

sähköpostitse  tai  kotisivujen  lomakkeella.  Jäsenrekisteri  muodostuu  laskentataulukosta  ja

sähköpostiryhmästä.



Tietojen tallentamisessa huomioidaan yhdistyslaki, tietosuojalaki sekä tietosuoja-asetus (Euroopan

parlamentin ja neuvoston asetus EU 2016/679) ja muu voimassa oleva lainsäädäntö.

5. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Tietojen  luovuttamisessa  noudatetaan lakeja  ja  asetuksia.  Jäsenrekisteristä  ei  luovuteta  tietoja

suoramarkkinointiin. Rekisteristä ei luovuteta säännönmukaisesti tietoja ulkopuolisille.

6. Tieto mahdollisesta henkilötietojen siirrosta kolmanteen maahan tai kansainvälisille järjestöille

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETAn ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille.

7. Henkilötietojen säilytysaika ja tämän ajan määrittämiskriteerit

Jäsenen  tiedot  säilytetään  rekisterissä  kahden  vuoden  ajan.  Arkistoinnissa  ja  hävittämisessä

noudatetaan kulloinkin voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Jäsenrekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus:

• pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskevin henkilötietoihin ja  oikeus pyytää

tietojen päivittämistä tai poistamista taikka tietojen käsittelyn rajoittamista.

• tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaisille.
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