TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

24.5.2018

Nimi

Pieksämäen kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys ry (Pieksä Ry)
Osoite

c/o Kenkä-Kesport Kovanen,Keskuskatu 18, 76100 Pieksämäki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

info@pieksary.fi
Nimi
2
Mikkonen (sihteeri)
Yhteyshenki- Leila
Osoite
lö rekisteriä c/o Taito Shop, Keskuskatu 16, 76100 Pieksämäki
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
040-5494415, leila.mikkonen@pp1.inet.fi

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Jäsenrekisteri

5
Rekisterin
tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot.
Kerättäviä tietoja henkilöjäseniltä ovat nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
Yritysjäseniltä kerättäviä tietoja ovat yrityksen täydellinen nimi, osoite, Y-tunnus, yrityksen koko sekä
laskutusosoite. Yritykseltä keräämme myös seuraavat tiedot: yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero,
sähköpostiosoite.
Jäsenrekisterissä on myös jäsenyystiedoissa jäsenyyden alkamisajankohta, jäsenmaksun suuruus
sekä mahdollinen jäsenyyden päättymispäivä.

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat
yritys- tai 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.

6
Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäseneksi haluavan henkilön tai yrityksen yhteyshenkilön
Säännönmu- omalla ilmoituksella hänen täyttämänsä jäsentietolomakkeen kautta.
kaiset tietolähteet

REKISTERISELOSTE

2

7
Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle.
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

1) Henkilö- ja yritysjäsententiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään
lukkojen takana ja niihin on pääsy asianmukaisilla henkilöillä (Pieksämäen kaupunkikeskustan
kehittämisyhdistys ry:n hallituksen jäsenillä sekä toimistosihteerillä).

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee Pieksämäen kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys ry:n
omistamalla tietokoneella käyttäjätunnuksen takana. Tietokonetta säilytetään lukitussa tilassa.
Pieksämäen kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys ry huolehtii tietoturvan säilymisestä parhaan
kykynsä mukaan.

10
Tarkastusoikeus

Jäsenrekisteriin merkityllä jäsenellä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut
tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on
pyydettävä kirjallisesti rekisterinpitäjältä.

11
Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti jäsenyyden päättyessä poistettava
jäsenrekisteristä ylimääräiset tiedot. Rekisterinpitäjän on myös ilman aiheetonta viivytystä
rekisteröidyn henkilön/yrityksen vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä
oleva virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilö- /yritystieto. Vaatimus
poistettavista, muutettavista sekä täydennettävistä tiedoista on tehtävävä kirjallisesti Pieksämäen
kaupunkikeskustan kehittämisyhdististys ry:n hallitukselle.

12
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

