Kalkun Omakotiyhdistys ry jäsenrekisterin tietosuojaseloste
1.

Rekisterinpitäjä

Kalkun Omakotiyhdistys ry

kalkun.omakotiyhdistys@gmail.com
Yhdistyksellä ei ole kiinteää toimipaikkaa / osoitetta, toimi-alueena Tampere, Kalkun
kaupunginosa.
2.

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Yhteyshenkilönä toimii rekisteriin liittyvissä asioissa toimii rahastonhoitaja.
Pentti Nikula

3. Rekisterin nimi
Kalkun omakotiyhdistys , jäsenrekisteri

4. Rekisteröidyt
Rekisterissä ovat omakotiyhdistyksen jäsenet, joita voivat yhdistyksen sääntöjen mukaan olla
alueen omakotikiinteistöjen haltiat.
5. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus
Rekisteröinnin peruste: henkilön jäseneksi liittymisen yhteydessä jäsenmaksun maksamalla
antama suostumus.
Rekisterin pito perustuu yhdistyslain 11§ , tietoja käytetään yhdistystoiminnan suorittamiseen
yhdistyslain edellyttämällä tavalla.
Tietoja käytetään myös yhdistyksen toimintaan liittyvään tiedottamiseen jäsenistölle.
.6. Käsiteltävät henkilötiedot

Henkilön nimi , osoite, ja sähköpostiosoite, jos jäsen on sen antanut .

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Jäsenet jäseneksi liittyessään.

8. Tietojen luovutus ja siirtäminen
Jäsentietoja henkilötasolla ei luovuteta muille, eikä muuhun käyttötarkoitukseen.
Ainoastaan jäsenmäärä kpl, on yhdistyksen muualle ( Tampereen omakotiyhdistysten
keskusjärjestö), luovuttama tieto.
Jos jäsenyydestä on etua .esim. sovittu kaupallinen yhteistyö, jäsen itse on tietolähteenä
kyseiseen toimijaan päin.

9. Tietojen suojaus
Jäsenrekisteri on on suojattu normaaleilla käyttöjärjestelmätason salasanoilla ja se
varmuuskopioidaan salasanasuojatulle varmennusvälineelle.
Varmuuskopioita säilytetään yksi maksukausi, jonka jälkeen en tuhotaan.
Rekisteriä ei siirretä avoimessa tietoverkossa suojaamattomana, esim . sähköpostitse.

10. Tietojen käsittelyn kesto
Tietoja käsitellään jäsenyyden keston ajan.
Kun jäsen ilmoittaa luopuvansa jäsenyydestä, tai ei maksa jäsenmaksuaan, tiedot poistetaan.

11. Tietojen käsittelijät
Jäsentietoja käsittelevät yhdistyksen puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Jäsentietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

13. Rekisteröityjen oikeudet
Jokaisella rekisteröidyllä on tietojensa käsittelyä koskeva:
 Tarkastusoikeus

 Vastustamisoikeus
 Poisto-oikeus oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja. Rekisteröidyllä on

oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä.
 Tiedonsiirto-oikeus, tietosuoja-asetus antaa tiedonsiirto.oikeuden, joka tämän rekisterin

suppeuden ( nimi, osoite) vuoksi on hyvin minimaalinen, käytännössä siirto-oikeus suppenee
poisto-oikeudeksi.
 Valitusoikeus , oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että

henkilötietojen käsitelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
.

14. Yhteydenotot
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai
henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

15. Muutokset tietosuojaselosteessa
Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli
muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse
tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti
sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.

