TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Laatimispäivä
15.7.2016

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

1

Nimi

Puumiesten Rouvien Yhdistys ry
c/o Terttu Riihimäki
Osoite

Hallapellontie 20, 41230 Uurainen
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Puheenjohtaja Ulla Rokkila, sähköposti: ulla.rokkila@elisanet.fi
2
Yhteyshenkilö
rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi

Sihteeri/rahastonhoitaja Terttu Riihimäki
Osoite

Hallapellontie 20, 41230 Uurainen
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

puhelin 040-565 3625, sähköposti: terttu.k.riihimaki@gmail.com
3
Rekisterin
nimi

Jäsenrekisteri

4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Jäsenrekisteri:

5
Rekisterin
tietosisältö

Jäsenrekisteri sisältää yhdistyksen jäsenistä seuraavat tiedot:

6
Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenrekisterissä olevat tiedot ovat peräisin jäsenen itse täyttämästä jäsentietolomakkeesta, jolla yhdistyksen jäseneksi liitytään.
Yhdistyksen lisäämä tietoa on jäsennumero.

Jäsenrekisterin tarkoituksena on kerätä Puumiesten Rouvien Yhdistyksen jäsenistä
yhdistyslain vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset
tiedot. Tietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedottamista ja jäsenistön keskinäistä yhteyden pitoa varten.

- sukunimi
- etunimi
- katuosoite
- postitoimipaikka
- syntymäaika
- puhelin

- sähköpostiosoite
- alue
- puolison nimi
- päiväys
- allekirjoitus

Puumiesten Rouvien Yhdistys voi luovuttaa viranomaisille rekisterin tietoja lain tai
muiden määräysten niin vaatiessa. Jäsenen antamalla erillisellä suostumuksessa
nimi- ja osoitetietoja voidaan käyttää kolmansien osapuolien tiedotus- ja
markkinointitarpeisiin.
Yhdistyksen jäsenluettelo on julkinen, joten ainoastaan jäsenen nimi ja kotipaikka
voidaan julkaista nettisivulla. Muut rekisteriin tallennetut henkilötiedot eivät ole julkisia.
Jäsenluettelon nimi- ja kotipaikkatietojen luovuttaminen jäsenille perustuu yhdistyslain
11 pykälään. Yhdistyksen jäsenelle rekisteristä luovutetaan vain supistettu muoto eli
nimi- ja kotipaikkatiedot. Jäsenluettelon tietoja ei luovuteta muille kuin jäsenille.
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7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

2

Puumiesten Rouvien Yhdistys voi luovuttaa viranomaisille rekisterin tietoja lain tai
muiden määräysten niin vaatiessa. Jäsenen antamalla erillisellä suostumuksessa
nimi- ja osoitetietoja voidaan käyttää kolmansien osapuolien tiedotus- ja
markkinointitarpeisiin.
Yhdistyksen jäsenluettelo on julkinen, joten ainoastaan jäsenen nimi ja kotipaikka
voidaan julkaista nettisivulla. Muut rekisteriin tallennetut henkilötiedot eivät ole julkisia.
Jäsenluettelon nimi- ja kotipaikkatietojen luovuttaminen jäsenille perustuu yhdistyslain
11 pykälään. Yhdistyksen jäsenelle rekisteristä luovutetaan vain supistettu muoto eli
nimi- ja kotipaikkatiedot. Jäsenluettelon tietoja ei luovuteta muille kuin jäsenille.

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Manuaalinen aineisto on olemassa vain niistä jäsenistä, jotka ovat liittyneet yhdistykseen täyttämällä paperilomakkeen. Manuaalinen aineisto säilytetään asianmukaisesti
ulkopuolisilta suojattuna paikassa, jonka vain puheenjohtaja, johtokunta ja rekisterin
vastuuhenkilö tietävät.
B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Jäsenrekisteri on sähköisessä muodossa, ja sen käyttöön tarvitaan salasanat, jotka
annetaan vain jäsenrekisterin ylläpitävälle vastuuhenkilölle. Pääsy jäsenrekisterin
tietoihin on vain puheenjohtajalla, yhdistyksen johtokunnalla sekä yhdistyksen
rahastonhoitajalla ja sihteerillä.
10
Tarkastusoikeus

Jäsenillä on oikeus milloin tahansa tietää, mitä tietoja heistä on jäsenrekisteriin tai
lahjoittajarekisteriin tallennettu. Tarkastuspyynnöt tulee tehdä kirjallisesti ja
allekirjoitettuna rekisterin ylläpitäjälle rahastonhoitaja/sihteerille. Henkilötietolaki 26 &
Terttu Riihimäki, sähköposti: terttu.k.riihimaki@gmail.com

11
Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista

Jäsenellä on oikeus koska tahansa pyytää virheellisten, puutteelisten tai
vanhentuneiden tietojensa korjaamista. Korjauspyynnöt tulee tehdä kirjallisesti ja
allekirjoitettuna sihteeri/rahastonhoitajalle. Henkilötietolaki 29 &

12
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät
oikeudet

Puumies Rouvien Yhdistyksen henkilötietojen ylläpitoon liittyvät oikeudet annetaan
myös Puumiesten Liitto R.Y:n henkilölle: toimistonhoitaja Raili Korvelle, osoite: Keskustie 20 D, 40100 Jyväskylä, sähköposti: raili.korpi@puumies.fi, puhelin 014 215 636

