REKISTERISELOSTE
Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

1 REKISTERIN NIMI
Vehniän kyläyhdistys ry:n jäsenrekisteri

2 REKISTERINPITÄJÄ
Nimi:
Verkkosivut:

Vehniän kyläyhdistys ry
www.vehnia.fi

2.1 REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ
Voit ottaa yhteyttä rekisteriä koskevissa asioissa seuraavaan henkilöön
Nimi:
Sähköposti:

Anna-Stina Kuula, sihteeri
yllapito@vehnia.fi

3 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS / REKISTERIN
KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat
henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään
jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä
jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

4 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen
täydellinen nimi ja kotipaikka. Lisäksi Vehniän kyläyhdistys kerää tiedotusta, laskutusta sekä toiminnan
järjestämistä ja seurantaa varten seuraavat tiedot:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Jäsenten yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)
Jäsenyystiedot (jäsentyyppi, toimenkuva yhdistyksessä, jäsennumero, jäsenyyden alkamisajankohta)
Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)
Lupa laskun toimittamiseen sähköpostitse
Tapahtumissa voidaan lisäksi kerätä osallistujalista toiminnan seurantaa ja tilastointia varten
Tieto mahdollisista talkooryhmistä, joihin ilmoittautunut

5 REKISTERIN TIETOLÄHTEET
Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön
ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta. Maksutiedot kirjataan yhdistyksen tilitietojen perusteella.

6 TIETOJEN LUOVUTTAMINEN JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N
ULKOPUOLELLE
Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EUalueen tai ETA:n ulkopuolelle

7 REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
1) Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukitussa tilassa, jonne on
pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.
2) Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla
palvelimella (Google Drive), johon on pääsy vain yhdistyksen hallituksen jäsenillä. Vehniän kyläyhdistys ja
palvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

8 TARKASTUSOIKEUS
Rekisteriin merkityllä jäsenellä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää
rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa, tai poistamaan tietonsa kokonaan, kun jäsenyys
kyläyhdistyksessä on päättynyt. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti asianomaiselle rekisterinpitäjälle.

9 REKISTERITIETOJEN KORJAAMINEN
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön pyynnöstä
oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen,
tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

