Eläkeliiton Oulun yhdistys ry:n tietosuojaseloste
Tietosuojalaki 1050/2018
EU:n tietosuoja-asetus (GDPR)

1.Rekisterinpitäjä
Eläkeliiton Oulun yhdistys ry
Hiekkakiventie 3 A 1, 90240 Oulu
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevassa asiassa
Maija Pajala, sihteeri, jäsenvastaava
p. 040-733 1806, annamaija.pajala@gmail.com
3. Rekisterin nimi
Eläkeliiton Oulun yhdistys ry:n jäsenrekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yhdistyslain mukainen velvoite pitää yllä
jäsenluetteloa sekä yhdistyksen oikeutettu etu ja velvoite huolehtia jäsenpalvelusta ja
jäsenviestinnästä.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on huolehtia yhdistyksen lakisääteisistä
velvoitteista sekä tuottaa jäsenpalveluita ja jäsenviestintää. Lisäksi rekisteri on tarpeen
jäsenmaksulaskutuksen ja muun varainhankinnan seuraamisessa.
Henkilötiedot kerätään yhdistyksen sisäiseen käyttöön.
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisterinpitäjä käsittelee jäsenrekisterin yhteydessä seuraavia jäsenen henkilötietoja:
-

perustiedot, kuten nimi, syntymäaika, kotipaikka, asiointikieli, sukupuoli
yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite, osoitetiedot, puhelinnumero
jäsenyystiedot (liittymisaika, jäsennumero)
luottamustoimet järjestössä
vapaaehtoisroolit
jäsenmaksutiedot,
ansiomerkit ja huomionosoitukset
palkan- ja palkkionmaksuun liittyvät yksilöidyt tiedot, kuten henkilötunnus
yhdistyksen järjestämien matkojen, tilaisuuksien ja harrastuspiirien
osallistujaluettelot sekä vapaaehtoisten luettelo.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteritiedot saadaan ensisijaisesti jäseniltä jäsenhakemuksen yhteydessä.

7. Tietojen säilyttämisaika
Jäsentietoja säilytetään jäsenyyden keston ajan. Suostumukseen perustuvat tiedot
säilytetään, kunnes suostumus perutaan.
Rekisterinpitäjä arvioi säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö
huomioon ottaen. Lisäksi rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että rekisteröidyistä ei säilytetä
käsittelyn tarkoituksiin nähden tarpeettomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja.
Tällaiset tiedot oikaistaan tai hävitetään viipymättä.
8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Yhdistys luovuttaa jäsenten henkilötietoja Eläkeliitto ry:n ylläpitämään yhteiseen
jäsenrekisteriin.
9. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain rekisterinpitäjän
nimeämät henkilöt. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.
Tietoja säilytetään teknisesti salasanasuojattuina. Manuaalisesti käsiteltävä aineisto
säilytetään lukitussa tilassa.
Käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.
11. Rekisteröidyn oikeudet
Tarkastusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat jäsenrekisteritiedot.
Korjausoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia itseään koskevan virheellisen tiedon
korjaamista. Pyyntö tulee osoittaa kirjallisesti rekisterinpitäjälle.
Oikeus vaatia tiedon poistamista: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojen poistamista,
mikäli siihen on lailliset perusteet.
Valitusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä
valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutetun toimisto).
12. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Yhdistyksen hallitus päivittää tätä tietosuojaselostetta tarvittaessa esimerkiksi
lainsäädännön, yhteystietojen tai yhteyshenkilöiden muuttuessa.

Seloste on päivitetty viimeksi 22.1.2019

