Partakosken Kyläyhdistys ry
TIETOSUOJASELOSTE
1. Rekisterin ylläpitäjä
Partakosken Kyläyhdistys ry,
Rekisterinumero 185.285, Y‐tunnus 1046605‐8
Yhteystiedot: Rauno Alatalo
Koskeintie 135, 54800 Savitaipale
puh: 040 050 5212
sähköposti: r‐alatalo@suomi24.fi
2 Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Sirpa Vakkila
puh: 040 845 3934
sähköposti: partakoskenkylat@gmail.com
3 Rekisterin nimi
Järjestörekisteri
4 Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yhdistyksien mukainen velvoite pitää yllä
jäsenluetteloa, oikeutettu etu huolehtia jäsenpalveluista ja jäsenviestinnästä ja
vapaaehtoisiksi ilmoittautuneiden palveluista ja viestinnästä, yhdistyksen tiedottamisesta ja
markkinoinnista sekä toiminnan kehittämisestä.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:
‐ jäsenpalvelut ja jäsenviestintä
‐ järjestötoiminnan palveluihin liittyvä viestintä
‐ varainhankinta
5 Käsiteltävät henkilötiedot
‐ rekisteröidyn perustiedot: nimi ja kotipaikka, syntymäaika ja sukupuoli
‐ rekisteröidyn yhteystiedot: sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot
‐ yhteisöä tai yhteisön yhteyshenkilöä koskevat tiedot kuten Y‐tunnus, yhteyshenkilöiden
nimi ja yhteystiedot
‐ jäsenmaksutiedot
‐ rekisteröidyt vapaaehtoistoimijat, jotka eivät ole jäseniä
‐ huomionosoitukset esim. ansiomerkit
‐ muut erikseen rekisteröidyn luvalla kerätyt tiedot
Tummennetulla merkittyjen henkilötietojen antaminen on edellytys jäsenyyden syntymiselle
6 Tietolähteet
Tietoja saadaan ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään ja niitä syntyy vapaaehtoistoimintaan
osallistumisesta
7 Tietojen luovutukset ja siirrot
Tiedot kerätään Partakosken Kyläyhdistys ry ylläpitämään rekisteriin eikä niitä luovuteta
kolmannelle osapuolelle ilman asianomaisen lupaa, ellei lainsäädäntö sitä edellytä.
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8 Tietojen suojaus ja säilytys
Partakosken Kyläyhdistys ry hallitus tekee päätöksen kenellä/keillä yhdistyksessä on oikeus
käsitellä tietoja. Rekisterin sisältämät tiedot ovat niitä käsittelevän henkilön omalla
tietokoneella. Manuaalista aineistoa esim. tulostettuja jäsenlistoja säilytetään ainoastaan
toiminnan edellyttämän ajan, minkä jälkeen ne tuhotaan välittömästi.
Säilytämme jäsentietoja vähintään jäsenyyden, luottamustoimen ja sidosryhmään
kuulumisen ajan ottaen huomioon lainsäädännön ja viranomaisten vaatimukset mm.
kirjanpitosäädäntö, arkistointia koskevat säädökset ja muun asiaa koskevan lainsäädännön.
9 Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseä koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja
vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on laillinen peruste.
Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumuksensa tai muuttaa sitä.
Rekisteröidyllä on tietosuoja‐asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa
käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaisille.
Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan
laissa säädetyin perustein.
10 Yhteydenotto
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai
henkilökohtaisesti kohdassa (2) nimetylle yhteyshenkilölle.
11 Tietosuojaselosteen muutokset
Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyviin selostukseen päivättyinä.
Suosittelemme että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset tehdyt
muutokset selosteessa.
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