JÄSENREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste
1 Rekisterin nimi

Ylienkeli Mikaelin Ystävät ry:n jäsenrekisteri

2 Rekisterinpitäjä

Ylienkeli Mikaelin Ystävät ry
Verkkosivut: www.ortmikael.ry
Osoite: Honkajoenkaari 6, 50100 Mikkeli
Puh.045 6026110
Sähköposti: yhdistys@ortmikaelry.fi

2.1 Rekisteriasioista vastaava henkilö
Nimi: Eveliina Rautio (varahenkilö Elina Ruuttila)
Osoite: Paavalinkatu 4 as 1, 50130 Mikkeli
Puh. 040 5494616
Sähköposti: jasenrekisteri@ortmikaelry.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, tilastointia ja laskutusta varten.
Tietoja käsitellään sähköisellä rekisteripalvelulla (Yhdistysavain.fi) ja tätä varten tietoja
tallennetaan palveluntarjoajan (Vitec Avoine Oy) palvelimille.
4 Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli
jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Lisäksi voidaan kerätä esimerkiksi seuraavat tiedot:
· Jäsenten yhteystiedot (nimi, postiosoite, puhelinnumero ja sähköposti)
· Jäsenyystiedot (jäsentyyppi, toimenkuva)
· Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)
5 Rekisterin tietolähteet
Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella.
6 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, eikä myöskään
EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.
7 Tietojen käsittelijät
Henkilötietoja käsittelevät yhdistyksen nimeämä jäsenrekisteristä vastaava (ks. 2.1) ja hänen
varahenkilönsä.

7 Rekisterin suojauksen periaatteet ja säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin tietoihin on pääsy vain määrätyillä henkilöillä
heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Tiedot säilytetään vain sähköisenä. Sähköinen
jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin ja salasanoin suojatulla
palvelimella. Ylienkeli Mikaelin Ystävät ry ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan
säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.
Rekisterin tietoja säilytetään niin kauan, kuin ne ovat tarpeen rekisterin tarkoituksen toteuttamiseksi.
Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista
suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty.
8 Tarkastusoikeus
Rekisteriin merkityllä jäsenellä on oikeus tarkastaa jäsenrekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää
rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti
asianomaiselta rekisterinpitäjältä.
9 Rekisteritietojen korjaaminen
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön
vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen
kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

10 Rekisteriselosteen muutokset
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.

