Virkistys ja taito ry jäsenrekisterin tietosuojaseloste
EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 ja Tietosuojalaki (2018/1050)
Tietosuojaseloste 25.10.2020

1. Rekisterinpitäjä
Virkistys ja taito ry
Y-tunnus: 3142588-8
Osoite: c/o Merja Alastalo, Tiensuuntie 114, 05400 Jokela

2. Rekisterin nimi
Virkistys ja taito ry:n jäsenrekisteri.

3. Yhteyshenkilö
Virkistys ja taito ry VIRTA yhdistyksen puheenjohtaja Soile Lindstedt +358 (0) 40 723 6906
Sähköposti:soile.lindstedt@gmail.com

4. Rekisteröidyt
Jäsenrekisteri sisältää varsinaiset jäsenet, kannatusjäsenet ja kunniajäsenet. Rekisterissä käsitellään myös yhdistyksen
toimintaan liittyvien yhteistyöorganisaatioiden yhteyshenkilöiden yhteystietoja.

5. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus
Henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyksen jäsenyyteen ja yhdistyslain velvoitteeseen ylläpitää jäsenluetteloa.
Henkilötietoja käytetään jäsenet luotettavasti varmentavana yksilöintitietona sekä jäsenten henkilötietojen
ajantasaisessa hallinnassa jäsenyyden aikana. Tietoja käytetään jäsenten tiedottamisessa ja laadukkaan palvelun
varmistamiseksi yhdistys tekee tarvittaessa jäsenkyselyjä/-tutkimuksia.
Tietojenkäsittely ei sisällä automaattista päätöksentekoa eikä profilointia. Tietoja ei käytetä, eikä niitä luovuteta
markkinointiin. Tietojen luovutuksia voidaan tehdä vain rekisteröityjen suostumuksella.

6. Rekisterin tietosisältö ja tietojen säilytysaika
Jäsenrekisterissä ovat seuraavat tiedot rekisteröidystä henkilöstä:
- etu- ja sukunimi
- osoite
- sähköpostiosoite
- puhelinnumero
- sähköisen viestinnän tunnistetiedot (esim. verkossa toimivien järjestelmien keräämät lokitiedot)
- syntymäaika
- jäsenmaksutiedot
Tietoja säilytetään niin kauan kuin henkilö on yhdistyksen jäsen. Kirjanpitoaineistossa jäsenen tietoja säilytetään lain
edellyttämällä tavalla, vaikka henkilön jäsenyys olisi päättynyt.

7. Rekisterin tietolähteet
Henkilö- ja yhteystiedot ja jäsenyyteen liittyviä perustietoja saadaan:
- jäsenen yhdistykselle toimittamasta sähköisestä liittymislomakkeesta tai sähköisestä jäsentietojen
muutoslomakkeesta
- jäsenen henkilökohtaisesta kirjallisesta tai suullisesta ilmoituksesta yhdistyksen hallitukselle
Rekisteritietojen ajantasaisuutta ylläpidetään automatisoidulla tarkastuspyynnöllä ja jäsenen omalla ilmoituksella.
Sähköisessä jäsenrekisterissä tallennettujen sähköpostiosoitteiden toimivuudesta saadaan tietoa.

8. Tietojen käsittelijät
Henkilötietoja käsittelevät vain rekisterin ylläpitämiseen oikeuden saaneet yhdistyksen hallituksen henkilöt. Tietojen
säilytyksestä vastaa kotisivujen palveluntarjoaja. Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen
käyttöä valvotaan.

9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
Tietoa siirretään kotisivujen palveluntarjoajalle ylläpitämällä sähköistä jäsenrekisteriä kotisivujen yhteydessä.
Yhdistys käyttää viestinnässään sähköpostipalvelun ja kotisivujen sekä somejakopalvelun toteuttamiseksi
palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat EU:n ja ETA-alueen ulkopuolella. Huolehdimme tässä yhteydessä henkilötietojen
siirtojen asianmukaisuudesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön
mukaisesti. Tietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi.

10. Rekisteröidyn oikeudet
Oikeus saada pääsy tietoihin
Rekisteröidyllä on oikeus pyynnöstään saada tietosuoja-asetuksen mukaiset tiedot häntä koskevista henkilötiedoista,
joita rekisterinpitäjä käsittelee.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee rekisteröityä koskevat epätarkat tai virheelliset
henkilötiedot.
Oikeus tietojen poistamiseen
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä ("oikeus tulla
unohdetuksi").
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä tietosuoja-asetuksessa
tarkemmin nimetyissä tapauksissa.
Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
Mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta, on
rekisteröidyllä oikeus tehdä asiasta valitus valvontaviranomaiselle, joka tässä tapauksessa on ensisijaisesti
tietosuojavaltuutettu.
Kaikki em. rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti yhdistyksen puheenjohtajalle (kts.3
Yhteyshenkilö).

11. Muutokset tietosuojaselosteeseen
Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä kotisivullamme. Tämä tietosuojaseloste on
laadittu 25.10.2020.

