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Rekisterin nimi

Rajaseutu ry:n jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus/rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yhdistyksen yhdistyslain
mukainen velvoite ylläpitää jäsenluetteloa ja yhdistyksen oikeutettu
etu jäsensuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella huolehtia
jäsenpalvelusta ja viestinnästä sekä yhdistystoimintaan liittyvästä
viestinnästä ja tiedottamisesta, jota voidaan toteuttaa myös
sähköisesti.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterinpitäjä käsittelee seuraavia jäsenen henkilötietoja:
Sukunimi
Etunimi
Postiosoite
Puhelinnumero
(jos ilmoitettu)
Sähköpostiosoite
(jos ilmoitettu)
Jäsenyyden alkamis- ja päättymistiedot
Maksutiedot
Tieto luottamustoimesta
Tieto kunniajäsenyydestä

Säännön mukaiset tietolähteet

Jäsenrekisterin tiedot saadaan jäseneltä itseltään. Tiedot kerätään
sähköisellä lomakkeella tai yhdistykselle toimitetuilla lomakkeilla tai
puhelimitse.
Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää julkisesti saatavilla
olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta
saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa.

Säännön mukaisten tietojen luovutus Jäsenrekisterin tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille.
ja siirrot sekä tietojen siirtäminen EU:n Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.
tai ETA-alueen ulkopuolelle
Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin sisältämiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti.
A) Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen)
Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa.
B) Sähköisesti talletetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet
ja käytön valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus)

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin tiedot on asianmukaisesti suojattu
ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojauskeinoilla.
Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa.
Rekisterin käyttöoikeus on vain nimetyillä henkilöillä, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Pääsy rekisterin tietoihin edellyttää
käyttäjätunnuksen ja salasanan antamista. Henkilötietoja
käsittelevillä henkilöillä on vaitiolovelvollisuus.
Tietojen säilytys

Luottamustehtävissä toimineiden ja kunniajäsenten tiedot
säilytetään pysyvästi.
Jäsenyyden päättymisen jälkeen tietoja säilytetään kolme vuotta.
Lisäksi kirjanpitolain mukaan säilytetään tarvittavat yksilöintitiedot
kirjanpitolain määräämän ajan.
Rekisterinpitäjä arvioi säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti
sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi
rekisterinpitäjä huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla
varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn
tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai
virheellisiä henkilötietoja.
Manuaalinen liittymisaineisto tuhotaan sen jälkeen, kun tiedot on
siirretty digitaaliseen muotoon.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tarkastaa itseään
toteuttaminen
koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran
vuodessa (12 kk) toteutettuna.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Muut henkilötietojen käsittelyyn
liittyvät oikeudet

Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla
kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tarkastuspyyntö osoitetaan Rajaseutu ry:lle.
Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon
korjaamista. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja riittävän
yksilöidysti. Korjaamispyyntö osoitetaan Rajaseutu ry:lle.
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjälle toimittamansa
henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti
luettavassa muodossa sekä halutessaan siirtää kyseiset tiedot
toiselle rekisterinpitäjälle.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää poistamaan häntä koskevat tiedot,
oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä ja oikeus tehdä valitus
valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutettu).
Mikäli tiedot on rekisteröity lain tai Rajaseutu ry:n oikeutetun edun
perusteella, mahdollisesta poistamisesta tehdään erillinen kirjallinen
päätös.
Henkilötietolain 30 §:n mukaan ”rekisteröidyllä on oikeus kieltää
rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja
suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä
markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja
sukututkimusta varten”.
Rajaseutu ry ei käsittele eikä luovuta henkilötietoja edellä
kuvattuihin tarkoituksiin.

Tietosuojaselosteen muutokset

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin, esimerkiksi
lainsäädännön muuttuessa.

