Tietosuojaseloste
Lapin Maa- ja kotitalousnaiset ry:n henkilötietolain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen
rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Laatimispäivämäärä: 27.2.2020
Tämä tietosuojaseloste koskee Lapin Maa- ja kotitalousnaisten ylläpitämiä jäsenrekistereitä sekä
muita listauksia, joihin tarvitsee henkilötietoja, kuten tapahtumien osallistujalistoja.

1. Rekisterinpitäjä
Lapin Maa- ja kotitalousnaiset ry
Y-tunnus: 2681045-8
Osoite: Ylikorvantie 20 96300 Rovaniemi
2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö tai yhteyshenkilöt
Lapin Maa- ja kotitalousnaiset ry
Toiminnanjohtaja
Paula Aho
Kuukkelintie 24 E
96400 Rovaniemi
paula.aho@maajakotitalousnaiset.fi
p. 050-514 6151

Puheenjohtaja
Jonna Kokko
Ylikorvantie 20
96300 Rovaniemi
rovaniemenkotitalousnaiset@gmail.com
p. 050-3769958

3. Rekisteröidyt
Rekisterissä käsitellään yhdistyksen jäsenien henkilötietoja, sekä mahdollisia tapahtumiin
ilmoittautuneiden henkilötietoja. Tapahtumien osallistujalistat toimivat samalla todisteena
tapahtumasta, ja niitä säilytettään vaadittavat viisi vuotta. Jäsenien henkilötiedot poistetaan
rekisteristä jäsenyyden päättyessä.
4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään jäsenrekisterin ylläpitämiseksi sekä jäsenille lähetettävien postien takia.
Erilaisiin tapahtumiin tarvittavat osallistujalistat ovat laskutusta ja mahdollista postitusta varten, sekä
tarvittaessa yhteydenottoon.
Rekisterin käyttötarkoituksena on rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta ja jäsenyyden
aikana, sen ylläpito ja kehittäminen sekä markkinointi. Jäsenien henkilötiedot poistetaan jäsenyyden
päättyessä.
Henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyksen lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää
jäsenrekisteriä sekä tietyissä tapauksissa sopimuksen täytäntöönpanoon.
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.
5. Käsiteltävät henkilötiedot
Rekisterissä käsitellään yhdistyksen jäsenien henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen ja
yhteydenpitoon liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:

•
•
•
•
•

Rekisteröidyn etu- ja sukunimi;
Rekisteröidyn postiosoite
Rekisteröidyn kotipaikka
Rekisteröidyn sähköposti
Rekisteröidyn puhelinnumero

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään.
7. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Yhdistyksen Järjestelmään, johon
on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä
hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.
Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. Jäsenellä on
henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasanasuojaus. Yhdistyksen ulkopuolelle lähetettävät
henkilötiedot salataan. Käytetyt työasemat ja tallennusmediat ovat salattu.
8. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille, eikä milloinkaan maan ulkopuolelle.
Rekisteröityjen henkilöiden tietoja voidaan luovuttaa yhdistyksen yhteistyökumppaneille yhdistyksen
jäsenyyteen liittyvien toimenpiteiden ja palveluiden toteuttamiseksi. Tähän kysytään kuitenkin ensin
aina rekisteröidyn lupa.
9. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin Rekisteröity on yhdistyksen jäsen. Jäsenyyden
päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytettään enintään kymmenen vuoden ajan jäsenyyden
päättymisestä yhdistyksen oikeutetun edun perusteella, ts. mahdollisiin oikeusvaateisiin
puolustautumisen takia (KKO 2017:15). Henkilötiedot voidaan säilyttää myös tätä kauemmin, jos
sovellettava lainsäädäntö tai yhdistyksen sopimusvelvoitteet kolmansia kohtaan edellyttävät
pidempää säilytysaikaa.
10. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu ja
saada jäljennös tiedoista. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia mahdollisen virheellisen tiedon
korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut
tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee tehdä suullisesti, esimerkiksi soittamalla.
Yhdistys oikaisee, poistaa tai täydentää virheellisen tai tarpeettoman henkilötiedon oma-aloitteisesti
tai rekisteröidyn vaatimuksesta.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista tai vastustaa niiden käsittelyä, sekä
peruuttaa aiemmin annettu suostumus tietojen käsittelylle. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus
valvontaviranomaiselle, sekä oikeus kieltää tietojensa käytön suoramarkkinointiin.

