Tietosuojaseloste – seloste käsittelytoimista
Yhdistys: Pielaveden Lottaperinneyhdistys ry.
Yhteystiedot:Lottaperinneyhdistys ry.
Yhteyshenkilöt:Elina Mikkonen
Kalttosentie 78A 72980 Petäjäkylä
puh. 0503709807
sähköposti elina.mikkonen4@gmail.com.
Maire Vuokkomaa
Pieksupetäjäntie 1 as. 4 72400 Pielavesi
puh. 040 537071
sähköposti maire.vuokkomaa@gmail.com
YHDISTYKSEN HENKILÖREKISTERI:
Henkilötietojen keräämisen lainmukaiset edellytykset:
Lakisääteinen velvoite:
Pidämme sääntöjen mukaista luetteloa jäsenistämme ja liittymällä jäseneksi henkilö
antaa suostumuksen tietojen lisäämiseen jäsenkortistoon.
HALLITUKSEN JÄSENTEN YHTEYSTIETOREKISTERI.
Hallituksen jäsenten yhteystietorekisteriä ylläpidetää yhdistyksen toiminnan hoitoa
varten. Entisten hallitusten jäsenten tiedot säilytetään yhdistyksen historiaa varten.
Henkilötietojen lainmukaiset edellytykset:
Suostumus:
Hallituksen jäsen antaa suostumuksen henkilötietojen käyttöön ottaessaan vastaan
hallituspaikan.
YHTEYSTIETOREKISTERI
Rekisteriä käytetään yhteydenpitoon ja tiedottamiseen jäsenille.
Henkilötietojen lainmukaiset edellytykset:
Suostumus:
Jäsenistölle tiedotetaan uudesta tietosuoja asetuksesta ja pyydetään suostumus
kerätessä jäsenmaksuja. Jäsen hyväksyy henkilötietojen käsittelyn maksamalla
jäsenmaksun.
OSALLISTUJALISTAT
Osallistujalistaa käytetään tapahtumin ja retkien yhteydenpitoon. Listat hävitetään
tapahtuman jälkeen.

Henkilörekisterit sisältävät seuraavat henkilötiedot.
Jäsenrekisteri:
Yhdistyksellä ei ole jäsenrekisterilistaa, vaan jokaisella jäsenellä on oma
henkilökohtainen kortti josta rahastonhoitaja vastaa ja pitää sen ajantasalla. Kortissa
on nimi ja osoitetiedot.
Lotista ja Pikkulotista yhdistys pitää yhteystietorekisteriä. Rekisteriä käytetään
tiedottamiseen hoito - / kuntoutusasioissa ja merkkipäiviään viettävien muistamiseen
Listasta käy ilmi nimi, osoite ja puhelin numero.
Listat on yhdistyksen sihteerillä koneella salasanan takana ja lukollisessa kaapissa.
Kokouksissa listat on mukana kansiossa.
Yhteystietorekisteri:
Käytetään tarvittaessa yhteydenpitoon ja tiedottamiseen jäsenille.Jäsenien tiedot on
rahastonhoitajalla.
Lottien ja Pikkulottien yhteystiedot on sihteerillä.
Sähköpostilista: Yhdistyksellä ei ole sähköpostilistaa.
Osallistujalista: Osallistujalistaa käytetään tapahtumien ja retkien yhteydenpitoon.
Listat hävitetään tapahtuman jälkeen.
Henkilötietojen luovutus.
Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille.
Henkilötietojen säilytys.
Kortit joissa on jäsenien henkilötiedot, säilytetään jäsenyyden ajan. Jäsenyyden
päättymisen jälkeen kortit poistetaan.
Hallituksen jäsenen yhteystiedot säilytetään, mikäli jäsen ei pyydä tietoja poistamaan.
Osallistujalistat hävitetään, kun yhteydenpito ei ole enää tarpeen tilaisuuksien /
retkien jälkeen.
Tietosuojasuunnitelma:
Yhdistyksen tietoja käsittelee työhönsä liittyen sihteeri ja rahastonhoitaja. Jäsenasiat
hoitaa rahastonhoitaja ja Lotista ja Pikkulotista nimilistaa pitää sihteeri.
Tiedot Lotista ja Pikkulotista sihteerillä on tietokoneella salasanan takana tai
lukitussa tilassa.
Rekisterin käyttäjän velvollisuudet:
Rekisterin käyttäjä on vaitiolovelvollinen. Jos saanut tietää toisen henkilön
omaisuuksista, henkilökohtaisista oloista tai taloudellisesta asemasta ei ilmaise
sivullisille samaa tietoa.

Rekisteröidyn oikeudet:
Oikeus nähdä omat tiedot.
Vaatia virheellisten tietojen oikaisua.
Peruuttaa suostumuksensa tai vaatia omien tietojen poistamista.
Vaatia henkilötietojen käytön rajoittamista.
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet.
Jokaisella henkilöllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä
valvontaviranomaiselle.
www.tietosuoja.fi
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9.6. krs. 00520 HELSINKI
Postiosoite:PL 800, 00521 HELSINKI
Vaihde: 029 56 66700
Sähköposti: tietosuoja@om.fi
EU:n yleinen tietosuoja–asetus hyväksyttiin 14.4.2016 (2016/679) Euroopan
parlamentin ja neuvoston päätöksellä. Sitä on ryhdytty soveltamaan kaikissa EUmaissa 25.5.2018. Ks. Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§.

