LYÖMÄTÖN LINJA ESPOOSSA RY:N JÄSENREKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/99) 10 §
1.

Rekisterin nimi
Lyömätön Linja Espoossa ry:n jäsenrekisteri

2.

Rekisterinpitäjä
Lyömätön Linja Espoossa ry, Maalarinkuja 3 B, 02650 Espoo, Y-tunnus 0500541-7

3.

Rekisterinpitäjän edustajat
Jäsenrekisteriasioista vastaava: toiminnanjohtaja Jari Hautamäki 050-5476852, jari@lyomatonlinja.fi
Jäsenrekisteriasioiden hoitaja: taloudenhoitaja Helena Sundqvist 050-3363186, helena@lyomatonlinja.fi

4.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
yhdistyslain 11 §:ssä tarkoitetun jäsenluettelon ylläpitäminen yhdistyksen jäsenistä
yhdistyksen kokouskutsujen ja tiedotteiden toimittaminen jäsenille sekä jäsenmaksuasioiden ja muun
yhteydenpidon hoitaminen

5.

Rekisterin tietosisältö
jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka
jäsenen syntymävuosi, arvo tai ammatti ja toimipaikka
jäsenen postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
jäseneksi liittymispäivä ja jäsenyyden päättymispäivä
jäsenlaji (varsinainen jäsen, kannattajajäsen, kunniajäsen, kunniapuheenjohtaja)
luottamustehtävät yhdistyksessä
kannattajajäsenenä olevan yhdistyksen tai muun yhteisön Y-tunnus, toimiala ja yhteyshenkilön tiedot
jäsenmaksutiedot

6.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
jäsenyyttä hakevan henkilön jäsenhakemuslomake ja jäsenen oma ilmoitus jäsenyystietojen muuttuessa
kirjanpidosta saatu tieto jäsenmaksusuorituksista

7.

Rekisteritietojen säännönmukaiset luovutukset
tietoja luovutetaan yhdistyksen hallitukselle
Ensi- ja turvakotien liitto ry saa jäsenen nimi- ja osoitetiedot liittoon kuuluvien yhdistysten jäsenyysetuna
olevan Enska-lehden postitusrekisteriä vasten. Suostumus yhteystietojen välittämiseen Ensi- ja turvakotien
liitolle merkitään jäsenhakemuslomakkeeseen.
tietoja ei luovuteta suoramarkkinointi-, mielipidetutkimus- tai muille ulkopuolisille tahoille
tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

8.

Rekisterin suojauksen periaatteet
tiedot säilytetään luottamuksellisina hyvän tietoturvallisuuden ja lainsäädännön vaatimusten mukaisesti
manuaalinen aineisto ja tallentavat laitteistot ovat lukituissa tiloissa, joihin asiattomilla ei ole pääsyä
jäsenrekisteriaineistoja voivat käsitellä vain toiminnanjohtaja, taloudenhoitaja ja vastaava väkivaltatyön
asiantuntija tai hallituksen erikseen nimeämä henkilö
atk-tiedostot tietoturvasuojattuja, niihin pääsy ja käyttöoikeus salasanoilla
internetin kautta jäsenyyttä hakiessa henkilötiedot ilmoitetaan käyttäen suojattua tietoverkkoyhteyttä
jäsenyyden päättyessä jäsenen henkilötiedot poistetaan ja hävitetään jäsenrekisteristä asianmukaisesti

9.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista (Henkilötietolaki 26 § - 29 §)
Jokaisella on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei
rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tarkastuspyyntö esitetään rekisterinpitäjälle omakätisesti
allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän
luona. Rekisterinpitäjä varaa rekisteröidylle tilaisuuden tutustua häntä koskeviin tietoihin tai antaa tiedot
pyydettäessä kirjallisesti. Rekisteritietojen tarkastuspyyntölomakkeen voi tilata rekisterinpitäjältä.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia itseään koskevan tiedon korjaamista. Korjauspyyntö osoitetaan
rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn
vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton,
puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Jäsenrekisteriseloste on hyväksytty hallituksen kokouksessa 27.5.2015.

