TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja
24§ Laatimispäivä: 23.5.2018
1 Rekisterinpitäjä
Heinolan kirkonkylän kyläyhdistys ry
Y-tunnus: 1829208-0
Vanhatie 34, 18300 Heinola kk
2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Jäsensihteeri Heli Lyijynen
osoite: Vanhatie 34, 18300 Heinola kk
puh: +358 50 5010190
3 Rekisterin nimi
Heinolan kirkonkylän kyläyhdistys ry:n jäsenrekisteri
4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekistereissä ylläpidetään Heinolan kirkonkylän kyläyhdistys ry:n jäsenluetteloa (Yhdistyslaki 11 §)
Rekisterin henkilötietoja käytetään yhdistyksen viestinnässä jäsenille ja yhdistyksen toimintaan
liittyvissä osarekistereissä esim. tapahtumien osallistujaluetteloissa jäsenyyden hoitamiseksi.
5 Rekisterin tietosisältö
Jäsenluetteloon kerätään yhdistyksen toimintojen kannalta välttämättömiä tietoja. Nämä tiedot ovat
jäsenen nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä jäsenmaksun maksutieto.

6 Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot on kerätty toimintaan osallistuneiden oman ilmoituksen perusteella .

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisteröity yhdistys voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa
rajoissa, esim. viranomaisten tietopyyntöihin vastattaessa.
Muuten tietoja ei luovuteta ulkopuolisille organisaatioille eikä henkilöille.

8 Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa kaapissa ja lukituissa tiloissa. Kaikki tulostettu aineisto
hävitetään asianmukaisesti. Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein,
salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.
Jäsenrekisterin tietoja käsittelevät yhdistyksen jäsensihteeri,puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
Jäsenrekisteriin liittyvien asioiden ylläpitoon osallistuvat myös Kyläpirtin kahvion työntekijät. Kaikki
jäsenrekisterin käsittelyyn osallistuvat ovat salassapitovelvollisia.

9 Tarkastusoikeus
Jäsen voi tarkastaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot kirjallisella, allekirjoittamallaan pyynnöllä, joka
tulee toimittaa yhdistyksen toimistoon tai sähköpostin liitteenä osoitteeseen: toimisto@kylapirtti.fi
10 Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jäsen voi vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyynnön virheellisen tiedon
korjaamisesta voi tehdä ottamalla yhteyttä yhdistyksen rekisterin yhteyshenkilöön.
11 Tietojen poistaminen
Tiedot poistetaan rekisteristä jos vuosikokouksen määräämää jäsenmaksua ei ole maksettu seuraavaan
vuosikokoukseen mennessä.
Jäsenen tiedot poistetaan myös erillisestä pyynnöstä, mikäli lainsäädäntö tai muut määräykset eivät sitä
estä. Poistopyyntö tulee toimittaa joko kirjallisena yhdistyksen toimistoon tai sähköpostitse osoitteeseen:
toimisto@kylapirtti.fi

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterin tietojen perusteella tiedotteita lähetetään vain, jos rekisteröity on itse antanut siihen
nimenomaisen luvan.

