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Espoon kaupungintea.erin kannatusyhdistys ry:n
jäsenrekisterin 6etosuojaseloste

!

Rekisterinpitäjällä on 6etosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä.
Tämä seloste täy.ää informoin6velvoi.een.

!

1. Rekisterinpitäjä

!

!

Espoon kaupungintea.erin kannatusyhdistys ry
C/0 yhdistyksen puheenjohtaja Leo Eskola
leo.eskola@pp.inet.com
Yhteys6edot rekisteriä koskevissa asioissa
Yhdistyksen jäsensihteeri Raimo Venäläinen
venalainenraimo@gmail.com
2. Rekisteröidyt

3.

!
Nykyiset ja myöhemmin lii.yvät jäsenet.
!
Henkilö6etojen käy.ötarkoitus
!

Rekisterin pitämisen peruste:
Henkilö6etoja käsitellään hyväksytyn ja rekisteröidyn jäsenyyden perusteella.
Henkilö6etojen käsi.elyn ja rekisterin käy.ötarkoitus:
Henkilö6etoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

!

Yhdistyksen jäsenyysasioiden hoito, jäsenen ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien
hoitaminen, yhdistyksen jäsenkirjeiden ja 6edo.eiden lähe.äminen, yhdistyksen
jäsenmaksuilmoitusten lähe.äminen. Rekisterin 6etoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.
4.

!
!
Rekisteriin tallenne.avat henkilö6edot
!

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat 6edot:
Yhteys6edot
• Nimi
• Osoite
• Sähköpos6osoite
• Puhelinnumero

!

!
!

Jäsenyys6edot
• Merkintä maksetusta jäsenmaksusta
5. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käy.ämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoi.eeseen
venalainenraimo@gmail.com

!
!

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilö6edot.

!

Oikeus 6etojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puu.eelliset 6edot.

!

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilö6etojen käsi.elyä, mikäli kokee, e.ä henkilö6etoja on käsitelty
lainvastaises6

!

Suoramarkkinoin6kielto
Rekisteröidyillä on oikeus kieltää 6etojen käy.ö suoramarkkinoin6in.

!
Poisto-oikeus
!

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää 6etojen poistamista, jos 6etojen käsi.ely ei ole tarpeen. Käsi.elemme
poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme 6edot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi 6etoja ei
voida poistaa.

!

On huomioitava, e.ä rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistama.a
pyyde.yä 6etoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säily.ää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku
2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuo.a) mukaises6. Tämän vuoksi kirjanpitoon lii.yvää aineistoa ei
voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

!

Suostumuksen peruu.aminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilö6etojen käsi.ely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim.
asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruu.aa suostumuksen.

!

Rekisteröity voi vali.aa päätöksestä 6etosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaa6a, e.ä rajoitamme kiistanalaisten 6etojen käsi.elyä siksi aikaa,
kunnes asia saadaan ratkaistua.

!

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus 6etosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, e.ä rikomme
henkilö6etoja käsitellessämme voimassa olevaa 6etosuojalainsäädäntöä.

6.

!
Tietosuojavaltuutetun yhteys6edot: www.6etosuoja.ﬁ/ﬁ/index/yhteys6edot.html
!
!
Säännönmukaiset 6etolähteet
!

Jäsenyys6edot saadaan säännönmukaises6:
Jäseneksi lii.yvältä itseltään lii.ymishakemuksen yhteydessä (verkkolomakkeella tai paperiesite)

!
!

7. Säännönmukaiset 6etojen luovutukset !

!

Tietoja ei luovuteta markkinoin6tarkoituksiin Espoon kaupungintea.erin kannatusyhdistyksen
ulkopuolelle.

!
!
!
!

8. Käsi.elyn kesto
Jäsenen 6edot säilyvät jäsenrekisterin ainoastaan niin kauan kuin hän on yhdistyksen jäsen.

!
!
10. Henkilö6etojen käsi.elijät:
!

Asiakasrekisteriä käsi.elevät ainoastaan yhdistyksen jäsenrekisterin hoitaja, joka tarvi.aessa antaa
yhteys6edon yhdistyksen jäsenkirjeen lähe.äjälle. (sähköpos6osoite/pos6osoite).

!
11. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
!
Henkilö6etoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
!
12. Automaabnen päätöksenteko ja proﬁloin6
!

Emme käytä 6etoja automaabseen päätöksentekoon tai proﬁloin6in.
Henkilö6etoja käsitellään vain niin kauan, kuin jäsenyys on voimassa.
Jäsenrekisteriin merki.y henkilö voi milloin tahansa pyytää poistamaan itsensä jäsenrekisteristä.

