TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

23.5.2018

Nimi

Elämään heränneet runoilijat ry (rek. nro. 220.759)
Osoite

Tehdastie 330 A, 82600 Tohmajärvi
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

info@elamaanheranneetrunoilijat.fi
Nimi
2
Rekisteripitäjän edustaja, rahastonhoitaja Riitta Hakulinen
Yhteyshenki- Osoite
lö rekisteriä
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
riitta.hakuli (at) gmail.com

3
Elämään heränneet runoilijat ry:n jäsenrekisteri
Rekisterin
nimi
4
Yhdistyslain 11 §:n mukainen yhdistyksen jäsenluettelo (sis. perusjäsenet, kannattajajäsenet,
Henkilötieto- kunniajäsenet ja yritys- sekä yhteisöjäsenet), sisältäen yhteystietojen ja jäsenmaksujen seurannan
jen käsittelyn
tarkoitus

5
Rekisterin
tietosisältö

Jäsenen koko nimi ja kotipaikka, jäsentunnus, jäsentyyppi (perusjäsen, kannattajajäsen,
yritys/yhteisöjäsen, kunniajäsen), jäsenen yhteystieto (sähköposti, puhelinnumero, osoite),
jäsenmaksutieto (maksanut vai ei kyseisenä vuonna vai ei tarvitse, jos on kunniajäsen), jäseneksi
tulon ajankohta (pvm), suostumus yhdistystiedotteiden vastaanottamiseen sähköpostilla (kyllä, ei)

6
Rekisteröitävältä/rekisteröidyltä jäseneltä itseltään vapaaehtoisella kirjallisella suostumuksella
Säännönmu- sähköpostitse tai postitse. Elämään heränneet runoilijat ry ei kerää selaamisesta kertyviä
kaiset tieto- tunnistetietoja verkkosivustoltansa eikä käsittele verkkosivuston käyttäjien IP-osoitteita.
lähteet

REKISTERISELOSTE

7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

2

Ei

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Ei.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Säilytys lukitussa tilassa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tiedonkäsittelyohjelman tarjoaman avaamisen salasanasuojaus ja käyttörajoitus Elämään heränneet
runoilijat ry:n nimenkirjoitusoikeuden omaaviin hallituksen jäseniin sekä jäsenrekisteriä ylläpitävään
em. yhdistyksen jäseneen.

10
Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisterissä olevalla jäsenellä on oikeus tarkastaa jäsenrekisteriin talletetut tietonsa.
Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti yhdistyksen rahastonhoitajalle tai muulle jäsenrekisterin ylläpitäjäksi
nimetyllä yhdistyksen hallituksen jäseneltä esim. Tietosuojavaltuutetun lomakkeella
(www.tietosuoja.fi). Jäsenen tiedot toimitetaan kirjallisesti jäsenelle. Tietojen tarkistus voidaan tehdä
maksuttomasti kerran vuodessa.

11
Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla jäsenellä on oikeus pyytää korjaamaan jäsenrekisteriin talletetut
tietonsa. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti yhdistyksen rahastonhoitajalle tai muulle jäsenrekisterin
ylläpitäjäksi nimetyllä yhdistyksen hallituksen jäseneltä joko sähköpostitse tai esim.
Tietosuojavaltuutetun lomakkeella (http://www.tietosuoja.fi)

12
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Jäsen voi valita, haluaako vastaanottaako jäsenpostia sähköpostitse, sisältäen yhdistyksen
tuotteiden, palveluiden tai tapahtumien markkinointia tai jäsenkyselyä toiminnan kehittämiseksi vai ei.
Jäsenellä on kirjallisesti oikeus pyytää poistettavaksi omat tietonsa jäsenrekisteristä sekä perua
suostumukset jäsenpostin vastaanottamiseen, poislukien lain vaatimat rekisteritiedot aktiivisilta
jäseniltä (koko nimi ja kotipaikkakunta).
Jäsenrekisteriin lisätään jäsenen tiedot vain tämän kirjallisesti, vapaaehtoisesti suostuessa siihen.
Jäseneksi tuleville informoidaan ennen suotumusta:

Elämään heränneet runoilijat ry (rekisterinpitäjä) on tietojen ainoa käsittelijä. Henkilötietoja kerätään
Yhdistyslain vaatiman jäsenluettelon vuoksi ja yhdistyksen toiminnan tiedottamiseksi jäsenille.
Lakisääteisesti jäseniltä kerätään koko nimi ja kotipaikkakunta, vapaaehtoisesti myös sähköposti,
postiosoite, puhelinnumero, jäsenyystyyppi, jäsenmaksutieto, jäseneksi tulon ajankohta ja suostumus
yhdistystiedotteiden vastaanottamiseen. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus tiedotteiden
vastaanottamiseen sekä jäsentietojen ylläpito ja/tai käsittely rekisterissä (poislukien lakisääteiset
tiedot). Rekisteröitävien tietoja ei käytetä automatisoitujen yksittäispäätösten tekemiseen tai
profilointiin eikä tietoja siirretä EU:n ulkopuolisiin maihin. Jäsenyydestä eroaminen (sekä sitä
seuraava jäsentietojen poistaminen jäsenluettelosta) tehdään kirjallisesti sähköpostilla
info@elamaanheranneetrunoilijat.fi tai postitse Elämään heränneet runoilijat ry, Tehdastie 330a,
82600 Tohmajärvi. Jäsenen tiedot poistetaan tällöin jäsenluettelosta.

