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TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)

1. Rekisterinpitäjä
Yhteyshenkilö

Uuden Tuulen Martat ry, Espoo
Soila Vuorenmaa
uudentuulenmartattapiola@gmail.com
puh. 0405627697

2. Rekisterien nimet Jäsenten yhteystiedot
Toimintakauden osallistujalistat
Toiminnassa tarvittavat henkilöluettelot
Yhdistyksen kuva-arkisto (valokuvat, videot)
3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterien pitäminen perustuu Yhdistyslain (503/1989) 11 §:n mukaiseen
velvoitteeseen ylläpitää yhdistyksen jäsenistä luetteloa ja sen perusteella
syntyneeseen sopimukseen tai oikeutettuun etuun jäsensuhteen
hoitamisesta.
Rekisterien käyttötarkoituksena on hoitaa jäsenviestintää ja tiedottaa
yhdistyksen toimintaan liittyvistä asioista jäsenten lisäksi muille toimintaan
osallistuville.
4. Rekisterin tietosisältö
Rekisterit sisältävät seuraavia tietoja:
 nimi
 sähköpostiosoite
 puhelinnumero
 osoite
 luottamustehtävä
 tapahtumakohtainen vapaaehtoistehtävä, jos sellainen on
 valokuvia ja videoita yhdistyksen toiminnasta
5. Tietojen säilytysaika
Tietoja säilytetään jäsenyyden voimassaolon tai tapahtuman toteuttamisen
ajan. Toimintakauden osallistujalistat säilytetään yhdistyksen arkistossa
pysyvästi.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan henkilön oman ilmoituksen perusteella tai yhdistyksen
jäsenrekisteristä.
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7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta.
8. Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle.
9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteritietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan rekisterinpitäjän nimeämät
henkilöt. Rekisterijärjestelmissä käyttäjät tunnistetaan käyttäjätunnusten
perusteella ja tietoja ei tulosteta tarpeettomasti. Käsin ylläpidettävät luettelot
on suojattu asiattomalta pääsyltä. Tiedot tuhotaan käyttötarpeen päätyttyä.
Henkilötietojen huolellisesta käsittelystä on laadittu ohjeet. Käsittelijöitä sitoo
vaitiolovelvollisuus.
10. Tarkastusoikeus ja tietojen oikaiseminen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on
tallennettu. Rekisteröity voi päivittää ja muuttaa omia tietojaan ja vaatia, että
virheelliset tiedot oikaistaan.
Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja
allekirjoitettu asiaa koskeva pyyntö edellä mainitulle rekisteriasioiden
yhteyshenkilölle.
11. Oikeus kieltää tietojen käyttö ja oikeus peruuttaa suostumus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö ja vaatia
tiedot poistettavaksi. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön
antamaan suostumukseen.
Tietojen käyttökieltoa koskevan vaatimuksen tai aiemmin annetun
suostumuksen peruuttamisen voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja
allekirjoitettu asiaa koskeva ilmoitus edellä mainitulle rekisteriasioiden
yhteyshenkilölle.
12. Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity
katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n

tietosuoja-asetusta.

