Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Tämä on Hiiden Haukut ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen
(GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 31.1.2019. Viimeisin muutos 31.1.2019.

1. Rekisterinpitäjä
Hiiden Haukut ry, Tervanummi, 03100 Nummela

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Jäsen sihteeri Reetta Keski-Lahti, hiha.jasensihteeri@gmail.com, p. 050 347 0848

3. Rekisterin nimi
Jäsenrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on seuran
jäsentietojen ylläpito.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito jäseniin, järjestön asioista viestittäminen ja
jäsenyyden ylläpito. Tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön etu- ja sukunimi, yhteystiedot (sähköpostiosoite,
postiosoite ja puhelinnumero), jäsentyyppi (varsinainen jäsen, perhejäsen, nuorisojäsen,
kunniajäsen) sekä nuorisojäsenen syntymävuosi (jäsenmaksu 0€, joka muuttuu maksulliseksi
nuorisojäsenen täyttäessä 18-vuotta).
Yksilön tiedot säilytetään jäsenyyden ajan ja päivitetään aina jäsenmuutosten yhteydessä.
Rekisteri päivitetään kerran vuodessa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat kohdassa 5 määritellyt tiedot saadaan sähköisestä jäsenhakemuksesta
http://www.hiidenhaukut.fi/yhdistys/jasenyys/hae-jaseneksi/

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta muille tahoille, ei myöskään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja voidaan
julkaista siltä osin kuin niin on sovittu jäsenen kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot
suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien
käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään
luottamuksellisesti ja vain jäsensihteerin toimesta.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia
mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö
haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää
sähköpostitse rekisterinpitäjälle osoitteeseen hiha.jasensihteeri@gmail.com. Rekisterinpitäjä voi
pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa
asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden
kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen
rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen
tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä
tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle osoitteeseen
hiha.jasensihteeri@gmail.com. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää
todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa
säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

