Tyhjennä lomake

TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§
Lue täyttöohjeet ennen selosteen täyttämistä.
Käytä tarvittaessa liitettä.

1
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

30.5.2018

Nimi (y-tunnus)

Ylivieskan Seudun Eläkkeensaajat ry
Osoite

c/o Puheenjohtaja Terttu Hakalahti, Toivolantie 5 A 7 84100 Ylivieska
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

puh. 044 7777321, e-mail: terttu.hakalahti@gmail.com
Nimi

2
Jäsenasiavastaava Pirjo-Leena Somero
Yhteyshenkilö rekisteriä Osoite
koskevissa Johtotie 7 84100 Ylivieska
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

somero.pirjoleena@gmail.com
3
Rekisterin
nimi

Ylivieskan Seudun Eläkkeensaajien jäsenrekisteri

4
Jäsenrekisteri toimii yhdistyslain tarkoittamana jäsenluettelona Ylivieskan Seudun
Henkilötietojen käsittelyn Eläkkeensaajien jäsenistä. Jäsenrekisteriä käytetään yhdistyksen jäsenasioiden
tarkoitus
hoitamiseen, sisäiseen tiedottamiseen, tilastollisiin tarkoituksiin sekä

jäsenmaksuperintään.

5
Rekisterin
tietosisältö

Rekisteriin on tallennettu henkilöiden nimen ja syntymäajan lisäksi yhteystiedot (osoite,
puhelin ja sähköposti), liittymisaika sekä jäsenmaksutiedot.

6
Säännönmukaiset
tietolähteet

Henkilöiden itsensä antamat tiedot. Jäseneksi hakeutuminen on mahdollista tehdä myös
sähköisesti yhdistyksen internet-sivujen kautta.
Jäsenen tulee itse ilmoittaa tietojensa muuttumisesta jäsenasiainhoitajalle.
Yhdistyksestä eronneiden tai erotettujen jäsenten tiedot poistetaan sääntöjen 6 §:n
mukaisesti.
Jokaisella jäsenellä on oikeus nähdä jäsenrekisteristä omat tietonsa, tarkastaa tietonsa,
saada tietonsa korjatuksi ja tietojen kielto-oikeus
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6
Säännönmukaiset
tietolähteet
(jatkoa)
7
Yhdistys luovuttaa uusien jäsenten yhteystiedot keskusjärjestölleen Eläkkeensaajien
Tietojen
säännönmu- Keskusliitolle Eläkkeensaaja-lehden toimittamista varten. Lisäksi yhdistys luovuttaa
kaiset luovu- Eläkkeensaajien Keskusliitolle tiedot toimihenkilöistään vuosittain sekä jäsenmäärästään
tukset

puolivuosittain jäsenmaksun laskutusta varten.

8
Tietojen siir- Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
to EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle
9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Yhdistyksestä oikeus käyttää jäsenrekisteriä on jäsenasiainhoitajalla sekä toisella
hallituksen erikseen nimeämällä henkilöllä.
Paperiset jäsenilmoitukset säilytetään jäsenasiainhoitajan toimesta siihen asti, kun niiden
käyttötarkoitus on saavutettu. Paperiset jäsenilmoitukset ja jäsenrekisteristä mahdollisesti
otetut paperikopiot hävitetään silppuamalla tai polttamalla.
B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Yhdistyksestä oikeus käyttää jäsenrekisteriä on jäsenasiainhoitajalla sekä toisella
hallituksen erikseen nimeämällä henkilöllä.
Jäsenrekisteriä ylläpidetään tietoverkossa osana yhdistyksen kotisivuohjelmaa.
Jäsenrekisterin käyttöoikeus on erillisen käyttöoikeuden saaneilla henkilöillä.
Käyttöoikeuksien antamisesta päättää yhdistyksen hallitus. Jäsenrekisteriin pääsy
tapahtuu henkilökohtaisten käyttäjätunnusten ja salasanojen avulla.
10
Tarkastusoikeus

Jäsenillä on oikeus tarkastaa tallennetut tietonsa jäsenrekisteristä sekä pyydettäessä
saada kopio tiedoistaan. Tarkastuspyynnöt tulee osoittaa jäsenrekisteriasioista
vastaavalle yhteyshenkilölle.

11
Oikeus vaatia tiedon
korjaamista

Jäsenillä on oikeus saada virheellisesti merkityt tietonsa korjatuksi. Korjauspyynnöt tulee
osoittaa jäsenrekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

12
Muut henkilötietojen
käsittelyyn
liittyvät
oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää
käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta
markkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja
sukututkimusta varten.

Tulosta

