
Tietosuojaseloste: 

 

1. Rekisterinpitäjä   Yhteystiedot:                                                    

Eläkeliiton Pieksämäen yhdistys.  Pirttimäenkatu 12, 76150 Pieksämäki

     0500 348 488 

 

2. Rekisteriasioista vastaava henki                             Nimi:                                                                                    

ja/tai yhteyshenkilö   Yhteystiedot sama kuin yllä                               

Puheenjohtaja Kalevi Kaasinen     

   

3. Rekisterin nimi   Jäsenrekisteri. 

Jäsenrekisteri, laskutus   Tilapäiset ilmoittautumiset retkille ja 

    tapahtumiin. 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus  Jäsentietojen ylläpitäminen ja jäsentiedotus. 

    Taloushallinnon tarvitsemat tiedot, sisältää 

    laskutuksen. 

 

5. Rekisterin tietosisältö    Jäsenten osoite- ja muut yhteystiedot. 

                                                

6. Säännönmukaiset tietolähteet   Jäsenrekisteriin tarvittavat tiedot. 

    Toimihenkilöt, matkat, retket, kilpailut ym. 

    toimintaan tarvittavat tiedot (järjestelyt, 

    laskutus, yhteydenpito).  

                                         7. Säännönmukaiset 

tietojen  Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja EU:n 

luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai  ulkopuolelle. 

Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

 

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan  Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja EU:n 

talousalueen ulkopuolelle   ulkopuolelle. 

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet  Säilytetään kirjanpitolain mukaan.                    

    ATK.lla käsiteltävät tiedot: Tietokoneella,

    salasanan takana (jäsenrekisteri) 

    Tiedot hävitetään välittömästi esim. matkan  

    tai tapahtuman jälkeen. 

 

10. Tarkastusoikeus    Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään 

    koskevat rekisterissä olevat tiedot. 

    Tarkastuksen toteuttamiseksi rekisterinpitäjä 

    pyytää esittämään tarkastuspyynnön 

    kirjallisesti. 

 

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista   Tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä 

    tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee 

    suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle. 

    Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin 

    niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu 

    virheellisesti rekisteriin. 

ut henkilötietojen käsittelyyn 

yvät oikeudet. 

1. Rekisterinpitäjä 

1. Rekisterinpitäjä   Yhteystiedot: 

Eläkeliiton Pieksämäen yhdistys.  Pirttimäenkatu 12, 76150 Pieksämäki 

    0500 348 488 

 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö                          Nimi:                                                                                    

ja/tai yhteyshenkilö   Yhteystiedot sama kuin yllä.                               

Puheenjohtaja Kalevi Kaasinen 

3. Rekisterin nimi   Jäsenrekisteri. 

Jäsenrekisteri, laskutus   Tilapäiset ilmoittautumiset retkille ja 

    tapahtumiin. 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus  Jäsentietojen ylläpitäminen ja jäsentiedotus. 

    Taloushallinnon tarvitsemat tiedot, sisältää 

    laskutuksen. 

 

5. Rekisterin tietosisältö    Jäsenten osoite- ja muut yhteystiedot. 

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet   Jäsenrekisteriin tarvittavat tiedot. 

    Toimihenkilöt, matkat, retket, kilpailut ym. 

    toimintaan tarvittavat tiedot (järjestelyt, 

    laskutus, yhteydenpito). 

 

7. Säännönmukaiset tietojen  Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja EU:n 

luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai  ulkopuolelle. 

Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

 

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan  Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja EU:n 

talousalueen ulkopuolelle.  ulkopuolelle. 

 

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet  Säilytetään kirjanpitolain mukaan.                    

    ATK.lla käsiteltävät tiedot: Tietokoneella,

    salasanan takana (jäsenrekisteri) 

    Tiedot hävitetään välittömästi esim.  

    matkan tai tapahtuman jälkeen. 

 

10. Tarkastusoikeus    Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään 

    koskevat rekisterissä olevat tiedot. 

    Tarkastuksen toteuttamiseksi  

    rekisterinpitäjä pyytää esittämään  

    tarkastuspyynnön kirjallisesti. 

 

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista   Tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua  

    mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö 

    tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjäl-

    le. Rekisterin henkilöllä on oikeus  

    muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä 

    on kirjattu virheellisesti rekisteriin. 

 

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn 

liittyvät oikeudet. 

 

 

 


