TIETOSUOJASELOSTE
Pvm: 25.05.2018
Viite: Eu:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)
Rekisterinpitäjä
Leppävirran Martat ry
Rekisterin nimi

Leppävirran Martat ry:n jäsenrekisteri

Rekisterissä käsiteltävien henkilötietojen käyttötarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on huolehtia yhdistyksen lakisääteisistä velvoitteista sekä tuottaa jäsenpalveluita, jäsenviestintää, muuta yhdistystoimintaan ja sidosryhmiin liittyvää tiedottamista (Leppävirran Vapaaehtoinen
pelastuspalvelu sekä Leppävirran Tilitoimisto Oy) sekä suoramarkkinointia
(vain rekisteröityjen suostumuksella), toteuttaa jäsenmaksulaskutus (toissijaisille jäsenille) ja muuta varainhankintaa sekä huolehtia jäsenkirjeen postituksesta jäsenille ja jäsenten syntymäpäivien muistaminen (30v, 40v 50v, 60v,
70v, 80v, 90v ja 100v).
Rekisterin tietosisältö, rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät
Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:
- perustiedot kuten nimi, kotipaikka, syntymäaika (ei henkilötunnusta)
- yhteystiedot kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot
- jäsenyystiedot (jäsenlaji, jäsenyyden kesto)
- jäsenmaksutiedot
- tiedot luottamustoimista järjestössä vapaaehtoisroolit
- jäsennumero

Tietojen säilytysaika ja tai säilytysajan määräytymisperusteet
Jäsentietoja säilytetään jäsenyyden keston ajan.
Säännönmukaiset tietolähteet (mistä tiedot saadaan)
Rekisteritiedot saadaan ensisijaisesti rekisteröidyiltä.

Lisäksi henkilötietoja kerätään ja päivitetään tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia.
Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Yhdistys luovuttaa rekisteritietojaan Marttaliitto ry:n ylläpitämään yhteiseen jäsenrekisteriin.
Marttaliitto ry käyttää rekisterin tekniseen ylläpitoon, jäsenmaksulaskutukseen ja muuhun varainhankintaan, jäsenlehden postitukseen sekä muuhun
jäsen- ja sidosryhmäviestintään, jäsenpalvelujen tuottamiseen sekä tietohallinnon tukipalveluihin ulkopuolisia palveluntuottajia, joille tietoja luovutetaan palveluiden tuottamista varten.
Tietoja voidaan luovuttaa ulkopuolisten tahojen suoramarkkinointiin vain,
mikäli rekisteröity on antanut tähän nimenomaisen suostumuksensa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty
lukitusten sekä muiden turvatoimien avulla. Rekisteritietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan rekisterinpitäjän nimeämät henkilöt. Käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.
Tarkastusoikeus ja tietojen oikaiseminen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on
tallennettu. Rekisteröity voi päivittää ja muuttaa omia tietojaan ja vaatia, että
virheelliset tiedot oikaistaan.
Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva pyyntö edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.
Oikeus kieltää tietojen käyttö ja oikeus peruuttaa suostumus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö ja vaatia tiedot poistettavaksi. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen.
Tietojen käyttökieltoa koskevan vaatimuksen / aiemmin annetun suostumuksen peruuttamisen voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva ilmoitus edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.
Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan Eu:n tietosuojaasetusta.

