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Kuvaus
Kirjoitettu seuran hallituksen kokouksessaan 2018-04-18 hyväksymän
luonnoksen pohjalta verkosta haettuun mallipohjaan.

Hyväksytty Hallitus hyväksyi tämän dokumentn ja sen jakelun jäsenille sähkposttse
sekä seuran netsivun kautta.

Sipoon Myyrät -79 ry.
128.554
c/o Kari Mankinen, Kaivote 34, 01490 Vantaa

(myöhemmin tässä dokumentssa viittaamme seuran nimeen sanoilla ”seura” tai ”me”)

Seura toimii rekisterinpitäjänä niille henkilötedoille, joita keräämme jäsenistämme ja
yhteistyökumppaneistamme. Rekisterinpitäjänä olemme vastuussa näistä meille annetuista henkilötedoista ja
niiden käsittelystä. Tietosuojassa kyse on luottamuksesta, ja yksityisyytesi sekä henkilötetojesi suojaaminen on
meille ensiarvoisen tärkeää. Sen vuoksi keräämme henkilötetojasi vain siinä määrin kuin tarvitsemme niitä
ylläpitääksemme ja hoitaaksemme jäsensuhdettamme tai muuta yhteistyösuhdettamme. Tässä
tetosuojakäytännössä on käsitelty niitä periaatteita, joita noudatamme henkilötetoja käsitellessämme.
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1. Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa
Yhteyshenkilön nimi:
Sähköpostosoite ja puhelinnumero:

Jorma Virkkunen
sipoonmyyraet@gmail.com, puh. 050 3131 231.

2. Henkilötietojen käyttötarkoitukset
2.1. Jäsenrekisteri
Henkilötetoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksen tai seuran ja jäsenen välisen jäsensuhteen perusteella.
Tietoja tarvitaan seuraaviin tarkoituksiin:




jäsenyyksien ylläpito (Yhdistyslaki 503/1989, erityisest 11. §)
sähköinen tai posttse tapahtuva jäsenviestntä
toimintatukianomusten tekeminen Sipoon kunnalle ja muille tukijoillemme (tuen saantin saattaa
vaikuttaa jäsenen kotkunta ja täysi-ikäisyys).

2.2. Yhteistyökumppanit
Henkilötetoja käsitellään perustuen rekisteröidyn suostumukseen, rekisteröidyn ja seuran välillä solmitun
sopimuksen, tai seuran ja asiakkaan välisen asiakas-, asioint- tai sidosryhmäsuhteen tai muun asiallisen
yhteyden perusteella. Tietoja tarvitaan seiuraaviin tarkoituksiin:




tarjousten pyytäminen sekä tavaroiden ja palveluiden ostaminen
laskujen maksaminen
yhteistyösuhteen hoitaminen ja kehittäminen.

3. Käsiteltävät henkilötiedot
3.1. Jäsenrekisteri
Käsittelemme ja tallennamme seuran rekisteröidystä jäsenistä seuraavia tetoja:



yhteystedot: jäsenmaksun maksajan nimi, asuinkunta ja sähköpostosoite (tai sen puuttuessa kodin
postosoite, jos se meille ilmoitetaan)
jäsenmaksun maksajan ja hänen seuran jäseneksi liittyvien perheenjäsentensä lukumäärät kahdessa
ikäuokassa: alle 18-vuotaat ja 18 vuotta täyttäneet.

On jäsenen omalla vastuulla pitää huolta siitä, että seuralla on tedossa jäsenen toimiva sähköpostosoite (tai
muu osoite).
Seurassamme ei ole käytössä seuraavia toimintoja eikä niihin liittyviä tetoja siten talleteta, vaikka joitakin niistä
tulisikin tetoomme:
• jäsenet eivät voi kirjautua verkkopalveluihimme – jäsentlejä ei ole olemassa
• jäsenten maksuyhteystetoja – näemme vain sen, mitä kirjataan normaalille pankin tliotteelle
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3.2. Yhteistyökumppanit
Käsittelemme ja tallennamme rekisteröidystä yhteistyökumppaneistamme seuraavia tetoja:




yhteystedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostosoite
työnantajayrityksen nimi, osoite ja y-tunnus
asiakassuhdetta koskevat tedot, kuten laskutus- ja maksutedot, tuote- ja tlaustedot, sekä
peruutustedot

4. Säännönmukaiset tietolähteet
4.1 Jäsenrekisteri
Seura saa jäsentedot seuraavin tavoin – me emme käytä muita tetolähteitä:
• rekisteröidyiltä itseltään jäsenmaksun yhteydessä
• tapahtumiemme yhteydessä esillä olevien jäsenkeräyslomakkeiden kautta
• jäsenehdokkaiden ottaessa yhteyttä meihin sähköposttse tai puhelimitse.

4.2. Yhteistyökumppanien rekisteri
Yhteistyökumppaneitamme koskevat tedot saadaan seuraavista lähteistä:
 rekisteröidyltä itseltään internetn kautta, sähköposttse, puhelimitse, tai muulla vastaavalla tavalla
 rekisteröityjen meille omaehtoisest lähettämistä tarjouksista ja yhteydenottopyynnöistä.

5. Tietojen säilytysaika
Säilytämme henkilötetoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 2 määriteltyjen tarkoitusten
toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisest.

5.1 Jäsenrekisteri
Jäsenrekisterin tetoja säilytetään niin kauan kuin rekisteröity on seuran jäsen. Katsomme jäsenyyden
päättyvän, jos rekisteröity jättää kahden peräkkäisen vuoden jäsenmaksunsa maksamatta.
Kun jäsenmaksun laiminlyönt on todettu toisen kerran eikä maksua ole saatu kolmen kuukauden kuluessa
maksumuistutuksesta toisena vuonna, jäsenyyden katsotaan päättyneen ja jäsenen tedot poistetaan
henkilörekisteristämme . Jäsenelle ilmoitetaan tästä tapahtumasta tedossamme olevaan osoitteeseen.

5.2. Yhteistyökumppanien rekisteri
Yhteistyökumppaniemme tetoja säilytetään niin kauan kuin yhteistyön jatkumista voidaan pitää
todennäköisenä. Esimerkiksi meillä ei ole erityistä syytä nopeast poistaa meitä palvelleen koneurakoitsijan
tetoja. Jos viimeisestä yhteystyöhankkeesta on kulunut viisi vuotta, kyseisen kumppanin tedot poistetaan.
Voimme kuitenkin olla velvoitettuja säilyttämään joitakin käyttäjän henkilötetoja noudattaaksemme kirjanpitotai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös asiakassuhteen tai muun henkilötetojen käsittelyperusteen
päättymisen jälkeen.

3 (5)

Sipoon Myyrät -79 ry
Ohje
16.5.2018

6. Henkilötietojen käsittelijät
6.1. Jäsenrekisteri
Vain seuran kulloisellakin puheenjohtajalla ja sihteerillä on pääsy rekisterin tetoihin.

6.2. Yhteistyökumppanien rekisteri
Seuran sihteeri pitää rekisteriä yllä, mutta hallituksen jäsenille ja yksittäisille seuran aktivijäsenille heidän
tehtävänsä vaatessa (esim. korjaushanke) voidaan antaa yksittäisiä tetoja rekisteristä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Emme myy tai vuokraa rekisteröityjen henkilötetoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tetoja kolmansille
osapuolille vain seuraavassa tapauksessa:


Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötetoja toimivaltaisten viranomaisten esittämien vaatmusten
edellyttämällä kulloinkin voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.

8. Rekisteröidyn oikeudet
8.1. Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tetoja rekisteriin on talletettu, sekä vaata virheellisen
tedon korjaamista. Tarkastus- ja korjauspyynnöt tulee lähettää kirjallisest ja allekirjoitettuna
postosoitteeseen:
Sipoon Myyrät -79 ry / tetosuoja
c/o Jorma Virkkunen
Sääskite 1 d, 01490 Vantaa.
tai sähköposttse osoitteeseen sipoonmyyraet@gmail.com

8.2. Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tetoja. Tämä voi johtaa
siihen, että kappaleessa 2 luetellut käyttötarkoitukset eivät enää ole mahdollisia, missä tapauksessa rekisterissä
olevat tedot poistettaisiin ja jäsenyys tai yhteistyökumppanuus päättyisi.

8.3. Oikeus poistattaa tiedot
Rekisteröidyllä on oikeus vaata rekisterinpitäjää poistamaan hänen tetonsa seuran rekisteristä ilmoittamalla
tästä seuralle kirjallisest kohdassa 8.1 kerrotuilla tavoilla.

8.4. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus vaata rekisterinpitäjää siirtämään hänen tetonsa yleisest käytössä olevassa
siirtomuodossa toiseen järjestelmään. Oikeus koskee vain tetoja, jotka rekisteröity on itse toimittanut. Tietojen
siirtopyynnöstä tulee ilmoittaa seuralle kirjallisest kohdassa 8.1 kerrotuilla tavoilla.
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8.5. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on aina oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla käsittelemme rekisteröidyn
henkilötetoja. Valitus tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla tavalla suoraan toimivaltaiselle
viranomaiselle, joka Suomessa on tetosuojavaltuutettu.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötetorekisterin manuaaliset aineistot säilytetään lukituissa tloissa. Digitaalisest tallennetut ja
käsiteltävät tedot ovat tetokannoissa, jotka ovat palomuurein, vahvoin salasanoin ja muiden teknisten
keinojen avulla suojattuja. Pääsy tetokantoihin vaati kaksivaiheisen kirjautumisen. Kirjautumiseen tarvittavat
tedot on vain kappaleessa 6 mainittujen henkilöiden hallussa.
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