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Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä.
Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

REKISTERI- JA
TIETOSUOJASELOSTE

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus
2016/679

Nimi

Ridasjärven nuorisoseura r.y.
Osoite

Ridasjärven kylätie 133, 05950 Hyvinkää
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

nuorisoseura@ridasjarvi.fi
Nimi
2
Toivanen
Yhteyshenki- Ilkka
Osoite
lö rekisteriä
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

0400 921504 nuorisoseura@ridasjarvi.fi
3
Rekisteri
n nimi

Jäsenrekisteri

4
Henkilötieto- Sisäinen yhteystietoluettelo nuorisoseuran käyttöön.
jen
käsittelyn
Henkilötiedot poistetaan niiden käytön päätyttyä.
tarkoitus

5
Rekisterin
tietosisält
ö

Tietosisältöön merkitään ne tiedot tai tietotyypit, joita rekisteröidystä voidaan tallettaa.
Henkilön yksilöintitiedot eritellään (esim. nimi ja yhteystiedot).
Muilta osin voi riittää tietotyyppien tai ryhmien kuvaus. Tiedot voidaan ryhmitellä väliotsikoiden
avulla. Esim:
● etu- ja sukunimi
● yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
● jäsenyyden ja/tai asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta sekä -tapa
● suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
● edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot

6
Säännönmu Tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään jäsenmaksun yhteydessä.
- kaiset
tieto- lähteet

https://docs.google.com/document/d/1ttLpNKPxL9uxbRzYVlhGNd-cec8zILmr4KsvzIh83UE/edit
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7
Tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolisille tahoille.
Tietojen
säännönmukaise
t
luovutukset

8
Tietoje
n siirto
EU:n
tai
ETA:n
ulkopuolelle
9
Rekisterin
suojaukse
n
periaatteet

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle,
ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen
toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön
vaatimuksia.

A Manuaalinen aineisto

Jos manuaalisia aineistoja kerätään ne säilytetään nuorisoseuran talolla lukituissa kaapeissa joihin
pääsy vain hallituksen jäsenillä.
B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Sähköisesti tallennetut tiedot ovat salattuina tallennettu kahteen eri paikkaan jonne pääsy on
ainoastaan Puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla, sihteerillä sekä jäsenrekisterivastaavalle.
Pääsyyn vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana. Käynnistä jää lisäksi jälki lokiin.
Seuran vastuuhenkilöiden (esim. puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja) yhteystiedot voidaan julkaista
nuorisoseuran julkisilla www-sivuilla seuran oman päätöksen mukaisesti.

10
Tarkastusoikeus

Jokaisella jäsenellä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa.
pyyntö tulee tehdä sähköpostitse nuorisoseura@ridasjarvi.fi osoitteeseen.

11
Tietojen korjausvaatimus tulee tehdä sähköpostitse nuorisoseura@ridasjarvi.fi osoitteeseen.
Oikeus
vaatia tiedon
korjaamista

12
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen
Muut
suoramainontaa ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten
henkilöottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.
tietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

https://docs.google.com/document/d/1ttLpNKPxL9uxbRzYVlhGNd-cec8zILmr4KsvzIh83UE/edit
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