REKISTERI- ja TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolain (10 ja 24 §) sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR)
mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste
1 Rekisterin nimi
Vanhan Rautalammin Korhosten sukuseura ry:n jäsenrekisteri

2 Rekisterinpitäjä
Vanhan Rautalammin Korhosten sukuseura ry
Y-tunnus: 0514630-8
Hoikantie 71, 77700 Rautalampi
Sähköposti: info@rautalamminkorhoset.fi
www.rautalamminkorhoset.fi

2.1

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Pirjo Korhonen
Hoikantie 71, 77700 Rautalampi
Puh. 040 5183635
Sähköposti: pirjokorhonen@hotmail.com

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain vaatimat henkilötiedot ja muut
yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden
hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten.

4 Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat jäsenten nimet, syntymäaika ja -paikka, yhteystiedot (postiosoite,
puhelin ja sähköposti), jäsenyystiedot (jäsentyyppi, jäsennumero, jäseneksi liittymis- ja eroamistiedot),
jäsenmaksutiedot (laskutus- ja maksusuoritustiedot).

5 Rekisterin tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan jäseniltä mm. www-lomakkeilla lähetetyistä jäsenhakemuksista,
sähköpostitse, puhelimitse ja jäsentapaamisista, joissa yhdistyksen jäsen tietoisesti luovuttaa tietojaan
yhdistyksen käyttöön. Tietoja saadaan myös jäsenten läheisiltä ja vainajien omaisilta sekä Postin
osoitetietojärjestelmästä. Kirjanpidosta saadaan tiedot jäsenmaksujen suorituksista.

6 Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EUalueen tai ETA:n ulkopuolelle.
Yhdistyksen järjestämille matkoille ilmoittautuessa jäsenien antamia tietoja voidaan luovuttaa
ulkopuoliselle matkanjärjestäjälle.

7 Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne on
pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.
Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee rekisteriasioista vastaavan henkilön omistamalla tietokoneella
käyttäjätunnuksen takana. Tietokonetta säilytetään lukitussa tilassa ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät
tiedot suojataan asianmukaisilla palomuureilla ja muilla teknisillä ratkaisuilla.
Rekisterinpitäjä huolehtii tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan. Jäsenrekisterin käyttöoikeus
on sukuneuvoston nimeämillä toimihenkilöillä sihteerillä ja rahastonhoitajalla, jotka tarvitsevat tietoja
tehtävissään.

8 Tarkastusoikeus
Rekisteriin merkityllä jäsenellä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää
rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti rekisteriasioista
vastaavalle henkilölle.

9 Rekisteritietojen korjaaminen
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta
oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen,
tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

