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Henkilörekisterin tietosuojaseloste
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Rekisterinpitäjä
Nimi
Tampereen Vehmainen Seura ry
Osoite
Kangasalantie 120, 33730 Tampere
Muut yhteystiedot
info(at)vehmainen.fi
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi
Puheenjohtaja Sirpa Kuusela
Osoite
Kangasalantie 120, 33730 Tampere
Muut yhteystiedot
info(at)vehmainen.fi
Rekisterin nimi
Tampereen Vehmainen Seura ry:n jäsenrekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhdistyslain (503/1989) määräämä velvoite ylläpitää jäsenluetteloa sekä
jäsenmaksutietojen ja yhteystietojen ylläpito yhdistyksen toimintaa varten.

•
•
•
•
•

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteröityjä ovat Tampereen Vehmainen Seura ry:n varsinaisiksi jäseniksi, kunniajäseniksim yhteisöjäseniksi ja
yhteistyökumppaneiksi hyväksymät henkilöt.
Jäsenrekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka jäseneksi hyväksytty on itse antanut yhdistyksen käytettäväksi.
Jäsenrekisteriin kerätään seuraavat tiedot jäseneksi liittymisen yhteydessä:
etu- ja sukunimi
postiosoite jäsenmaksulomakkeen ja mahdollisen muun paperisen jäsenpostin postitusta varten
sähköpostiosoite jäsentiedotteiden lähettämistä ja muuta yhteydenpitoa varten
vapaaehtoiset tiedot: puhelinnumero
Rekisterissä pidetään yllä myös seuraavia tietoja:
tiedot maksetuista jäsenmaksuista
Tapahtumien kuten liikunta, vierailujen ja matkojen yhteydessä voidaan tapahtuman luonteesta riippuen kerätä
ilmoittautuneilta esim. puhelinnumero tai muita tietoja, joita esim. ulkopuolinen matkanjärjestäjä tarvitsee.
Tapahtumiin ilmoittautumisten yhteydessä kerättyjä tietoja säilytetään enintään kahden toimintavuoden ajan ja sen
jälkeen ne hävitetään.
Säilytämme jäsenten henkilötiedot aktiivisessa käytössä vain niin kauan kuin tietoja voidaan pitää tarpeellisina
tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta, ellei tietojen säilyttäminen tätä pidempään ole
lain edellyttämä tai lain nojalla sallittu.
Jäsenluettelo (tilanne vuoden viimeisenä päivänä) sekä yhdistyksen toiminnan kannalta tarpeelliset pöytäkirjasekä hallituksen jäsen- ja toimihenkilötiedot säilytetään pysyvästi osana yhdistyksen arkistoa.
Sähköiseen henkilörekisteriin tallennettuja henkilötietoja säilytetään jäsenyyden keston ajan. Yhdistyksen
arkistossa säilytetään tiedot hyväksytyistä jäsenistä.
Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja kerätään suoraan jäseniksi hyväksytyiltä jäseneksi hakemisen yhteydessä. Jäsenillä on mahdollisuus itse
päivittää tietonsa yhdistyksen nettisivuilla olevan lomakkeen kautta tai ottamalla yhteyttä jäsenasioita hoitavaan
yhteyshenkilöön.
Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta kaupalliseen tarkoitukseen tai kolmansille osapuolille.
Yhdistyksen järjestämille matkoille ilmoittautuessa jäsenien antamia tietoja voidaan luovuttaa ulkopuoliselle
matkanjärjestäjälle.
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot siirtyvät selaimen välityksellä SSL-protokollalla salatun tietoliikenneyhteyden avulla
palvelinympäristöön, jossa yhdistyksen sivuja ylläpidetään. Palvelinympäristö on vartioidussa ympäristössä ja
fyysinen sekä tekninen sisäänpääsy tarjotaan sinne ainoastaan luvan saaneille.
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Yhdistyksen sivusto tallentaa evästeitä käyttäjän selaimen avulla tietokoneen selaimen välimuistiin. Nämä evästeet
ovat tekstitiedostoja, joiden avulla sivusto muistaa tietoa sen kävijöistä vierailun aikana ja mahdollisesti myös sen
jälkeen. Evästeitä käytetään käyttäjäkohtaisen tiedon ylläpitämiseen vierailun aikana, käyttäjien tunnistamiseen
jäsenkirjautumisessa sekä analytiikan keräämiseen kävijöistä. Tavallisille vierailijoille sivusto toimii myös ilman
evästeitä, mutta jäsenkirjautumisessa evästeet tulee olla sallittuna selaimessa.
Jäsenrekisterin käyttöoikeus on Tampereen Vehmainen Seura ry:n hallituksen nimeämällä toimihenkilöllä
puheenjohtaja ja/tai sihteeri sekä rahastonhoitaja, joka tarvitsee tietoja tehtävissään. Tällä henkilöllä on
salassapitovelvollisuus.
Rekisteri ei sisällä henkilörekisterilain 11 §:ssä mainittuja arkaluonteisia tietoja.
Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot maksutta kerran kalenterivuodessa. Tarkastuspyyntö
osoitetaan joko kirjallisesti tai sähköpostilla rekisterinpitäjän edustajalle:
Tampereen Vehmainen Seura ry/Puheenjohtaja Sirpa Kuusela
Kangasalantie 120, 33730 Tampere tai info(at)vehmainen.fi
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tiedot korjaa rekisterin ylläpitäjä yhteistyössä
virheellisen tiedon antaneen toimijan kanssa.
Korjauspyyntö osoitetaan joko kirjallisesti tai sähköpostilla rekisterinpitäjän edustajalle.
Rekisteröidyn oikeudet
Olemme sitoutuneita tarjoamaan käyttäjillemme valintoja ja hallintamahdollisuuksia tietosuojaan liittyen.
Alla listaamme erilaisia tapoja, joilla käyttäjämme voivat vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn.
Oikeus kieltää sähköinen sidosryhmäviestintä
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää sähköinen sidosryhmäviestintä jokaisen uutiskirjeen lopussa olevan linkin kautta
tai ilmoittamalla siitä sähköpostitse info(at)vehmainen.fi
Oikeus poistaa tiedot
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa kaikista rekisterinpitäjän järjestelmistä
ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse info(at)vehmainen.fi.
Jäsenrekisterin tietojen poistamisvaatimus aiheuttaa jäsenen eroamisen Tampereen Vehmainen Seura ry:stä.
Oikeus tulla unohdetuksi
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista tietyissä tilanteissa (tietosuoja-asetuksen 17 artikla).
Henkilötiedot on poistettava esimerkiksi silloin, jos tietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin
tai jos rekisteröity peruuttaa suostumuksensa eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta.
Ilmoitusvelvollisuus
Mikäli Tampereen Vehmainen Seura ry oikaisee, poistaa tai rajoittaa henkilötietojen käsittelyä oma-aloitteisesti tai
rekisteröidyn pyynnöstä, on tästä ilmoitettava jokaiselle vastaanottajalle, jolle henkilötietoja on luovutettu.
Poikkeuksena tästä velvollisuudesta on tilanne, jossa velvollisuus osoittautuu mahdottomaksi tai vaatii kohtuutonta
vaivaa.
Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät
tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja.
Tietosuojaselosteen muuttaminen
Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta
ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.
Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

