Hämeenkyrön Mahnalan maamiesseura ry Jäsenrekisteri
Henkilötietolain (523/1999) ja EU:n asetuksen 679/2016 mukainen tietosuojaseloste
1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
Rekisterinpitäjä: Hämeenkyrön Mahnalan maamiesseura ry (”Yhdistys”)
Osoite: Maisematie 582, 39130 Hämeenkyrö
Yhteyshenkilö: Pertti Haavisto
Puhelin: 041 515 6000
Sähköposti: pertti.haavisto@mahnala.com
2. Rekisteröidyt
Rekisterissä käsitellään Yhdistyksen jäsenten ja sen entisten jäsenten henkilötietoja. (”Jäsen”).
3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus
Yhdistys käsittelee Jäsenten henkilötietoja henkilötietojärjestelmässä (”Järjestelmä”) seuraavissa
tarkoituksissa:
●
●
●
●
●

Tiedottaminen
Laskuttaminen
Tapahtumien järjestäminen
Jäsenasioiden hoitaminen
Yhdistyksen toiminnan kehittäminen

Myös päättyneiden jäsenyyksien hallinta tehdään järjestelmässä (”Järjestelmä”).
Henkilötietojen käsittely perustuu Yhdistyksen lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää
jäsenrekisteriä.
4. Käsiteltävät henkilötiedot
Rekisterissä käsitellään Yhdistyksen jäsenten henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen
liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:
-

Rekisteröidyn etu- ja sukunimi;
Rekisteröidyn osoite;
Rekisteröidyn sähköpostiosoite;
Rekisteröidyn puhelinnumerot;
Jäsenyyslaji
Syntymävuosi
Jäsenmaksutiedot
Jäsenyyden alkamispäivä
Jäsenyyden päättymispäivä

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään Jäseniltä itseltään.
6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
Yhdistyksen Rekisteri on toteutettu Avoine Oy:n Yhdistysavaimella (”Yhdistysavain”). Rekisterin
henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Yhdistysavaimeen, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla
henkilöillä, jotka tarvitsevat henkilötietoja tehtäviensä hoitamiseksi (”Pääkäyttäjät”). Pääkäyttäjillä
on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Rekisterin tiedot on suojattu

ulkopuoliselta pääsyltä. Rekisteritietojen käyttöä valvotaan lokitiedostojen avulla. Kullakin
Jäsenellä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana, joilla Jäsen pääsee tarkistamaan
henkilötietojaan sekä muokkaamaan yhteystietojaan.Yhdistyksen sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee
valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella.
Yhdistys kerää toimintakertomus- ja historiikkitarkoituksiin toiminnastaan tietoja, joista saattaa
ilmetä Jäsenen henkilötietoja. Näitä tietoja voivat olla toimintakertomuksissa ja Yhdistyksen
tapahtumista laadituissa selostuksissa Jäsenen nimi tahi Jäsenen näkyminen tunnistettavana
selostuksia varten otetuissa valokuvissa. Näitä tietoja voi olla paperisena tai sähköisenä.
7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
Henkilötietoja voidaan luovuttaa Yhdistyksen yhteistyökumppaneille Yhdistyksen jäsenyyteen
liittyvien toimenpiteiden ja palveluiden toteuttamiseksi.
8. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Yhdistys käyttää henkilötietojen käsittelyssä Googlen LLC:n tarjoamia Sites, Forms, Sheets,
Photos ja Gmail –palveluja, jonka myötä tietoja saatetaan säilyttää EU:n ulkopuolella. Google LLC
noudattaa EU-U.S. Privacy Shield Framework -säädöksiä (privacyshield.gov/list). Henkilötiedot
ovat suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla.
Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi.
Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina
voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen
lainsäädännön mukaisesti.
9. Henkilötietojen säilytysaika
Yhdistyksen jäseniä koskevia henkilötietoja säilytetään Järjestelmässä jäsenyyden voimassaolon
ajan. Sen jälkeen kun jäsenyys on päättynyt, tiedot poistetaan kun jäsenyyden
päättymisajankohdan toimintakauden tilinpäätös vahvistettu ja toimintakertomus laadittu.
Osa rekisteritiedoista voidaan kuitenkin säilyttää lainsäädännön (esim. kirjanpitolaki) velvoitteiden
mukaisesti, tai muutoin Yhdistyksen oikeutetun edun perusteella. Esimerkiksi jäsenhakemus ja
sen käsittelymerkinnät voidaan säilyttää ja arkistoida
Yhdistyksen
kokouspöytäkirjojen
yhteydessä.
10.

Profilointi

Yhdistys ei tee henkilötietojen profilointia.
11.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä
on
oikeus
koska
tahansa
vastustaa
henkilötietojensa
käsittelyä
suoramarkkinointitarkoituksiin. Jäsen voi antaa Yhdistykselle kanavakohtaisia suoramarkkinointia
koskevia
suostumuksia
ja
kieltoja
(esimerkiksi
kieltää
sähköpostitse lähetettävät
markkinointiviestit).
Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti
milloin tahansa:
-

saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Yhdistyksen käsittelemät
henkilötiedot;
vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
vaatia henkilötietojensa poistamista;

-

peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin
henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;

Jos Jäsen ei voi itse oikaista tai täydentää epätarkkaa tai virheellistä kirjautumalla
Yhdistysavaimeen, tulee Jäsenen esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö
tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yhdistys voi pyytää Jäsentä
tarkentamaan pyyntönsä kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytensä ennen pyynnön
käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta vain sovellettavassa laissa
säädetyllä perusteella.
12.

Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella Jäsenellä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen
Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Jäsenen asuinpaikka tai työpaikka
sijaitsee, mikäli Jäsen katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan
tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
13.

Yhteydenotot

Jäsenen oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut
yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen info@mahnala.com.
14.

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä
tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 18.2.2019.

