TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
Rekisterinpitäjä: Roihuvuori-Seura ry
Osoite: Tulisuontie 2
Puhelin: 045-2090201
Sähköposti: jasenrekisteri(at)roihuvuori.fi
Yhteyshenkilö: Otto-Ville Mikkelä

1.Rekisteröidyt
Rekisterissä käsitellään Roihuvuori-Seuran ry:n jäsentietoja.

2. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoituksena on rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden
aikana.

3. Jäsenrekisteriä käytetään yhdistyksen toimesta seuraavilla tavoilla
-jäsentietojen säilyttämiseen
-jäsenpostin lähettämisen joko sähköisesti tai postin välityksellä
-jäsenmaksutilanteen seuraaminen
-viljelypalstojen hallintatietojen ylläpitoon
-jäsenetujen kuten yhteisöveneen, konttipyörän käyttöoikeuden varmistamiseen
-seuran tietoon tulleen jäsenen kadonneen omaisuuden palauttamiseksi jäsenelle
Henkilötietojen käsittely perustuu Roihuvuori-Seura ry:n lainsäädännölliseen velvoitteeseen
ylläpitää jäsenrekisteriä.

4. Käsiteltävät henkilötiedot
Rekisterissä käsitellään Yhdistyksen jäsenien henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen
liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:
-

rekisteröidyn etu- ja sukunimi;
rekisteröidyn sähköpostiosoite;
rekisteröidyn postiosoite;
rekisteröidyn puhelinnumero;
tieto jäsenmaksun maksusta;
tieto jäsenyyden alkamisesta;
tieto mahdollisesta viljelypalstasta

5.Jäsenrekisteri
Jäsenrekisterin tietoja käsittelevät ne Roihuvuori-Seuran johtokunnanjäsenet, toimihenkilöt ja
tehtävänhaltijat joidenka tehtävät ovat kohdan 3. mukaiset tehtävät.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään ja seuran maksuliikennerekisteristä.

7. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Roihuvuori-Seuran järjestelmään,
johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja kohdan 3. mukaisten
tehtäviensä hoitamiseksi.

8. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

9. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Roihuvuori-Seura voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä myös muita palveluntarjoajia, jotka
sijaitsevat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötietojen siirto Euroopan
unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle toteutetaan aina jollakin alla mainitulla,
lainmukaisella perusteella:
-

-

Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu
riittävä tietosuojan taso;
Roihuvuori-Seura on toteuttanut asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen siirtämiseksi
käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita.
Rekisteröidyllä on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla
Roihuvuori-Seuraan yhteyttä Yhteydenotot-kohdassa kuvatun mukaisesti; tai
Rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa siirtämiseksi, tai
henkilötietojen siirtämiselle on olemassa muu lainmukainen peruste.

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.

10. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on Roihuvuori-Seura ry:n jäsen.
Henkilötiedot saattavat säilyä jäsenrekisterin varmuuskopioissa enintään vuoden ajan jäsenen
eroamisesta.

11. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin
tahansa:
-

saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
tarkastaa itseään koskevat Roihuvuori-Seura ry:n käsittelemät henkilötiedot;
vaatia epätarkan tai virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
vaatia henkilötietojensa poistamista, mikä samalla johtaa jäsenyyden päättymiseen;
Roihuvuori-Seura ry käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen
perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän
tietosuojaselosteen 13. mukaisesti. Roihuvuori-Seura voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan
pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön
käsittelemistä. Roihuvuori-Seura ry voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa
säädetyllä perusteella.

12. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen
Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai
työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan
tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

13. Yhteydenotot
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja
muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen jasenrekisteri(at)roihuvuori.fi.
Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:
Roihuvuori-Seura ry
Tulisuontie 2
00820 Helsinki

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä
tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 28.4.2018.

