TIETOSUOJASELOSTE - RIIHIMÄEN RETKEILIJÄT RY

1. Rekisterin nimi
Riihimäen Retkeilijät ry:n jäsenrekisteri
2. Rekisterinpitäjä
Riihimäen Retkeilijät ry
3. Rekisterin vastuuhenkilö
Riihimäen Retkeilijät ry:n jäsenrekisterin hoitaja
Irmeli Puhakka irmeli.puhakka51@gmail.com
4. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Riihimäen Retkeilijät ry:n jäsenrekisterin hoitaja
Irmeli Puhakka irmeli.puhakka51@gmail.com
5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
Jäsenrekisteri, jonka perusteella tiedetään seuran jäsenet, voidaan määrittää jäsenmaksun suuruus,
lähettää jäsenmaksulasku ja tiedotteita seuran toiminnasta sekä käyttää tietoja tilastollisiin
tarkoituksiin kohdissa 6. ja 8. tarkoitetulla tavalla.
6. Rekisterin tietosisältö
Nimi
Osoite
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Syntymäaika (jäsenmaksun suuruuden määrittämiseksi sekä tilastollisiin tarkoituksiin muun muassa
avustuksia haettaessa sekä määritettäessä seuran Työväen Retkeilyliitolle maksettavia
jäsenmaksuja)
Sukupuoli
7. Säännönmukaiset tietolähteet
Jäsenet ilmoittavat itse rekisteriin tallennettavat tiedot jäsentietolomakkeella tai kirjallisesti tai
suullisesti seuran hallitukselle. Alaikäisen lapsen tiedot ilmoittaa hänen huoltajansa.
8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterin henkilötietoja käsittelevät vain hallituksen jäsenet ja hallituksen ulkopuolelta
mahdollisesti nimetyt jäsenrekisterin hoitaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja tiedottaja.
Tietoja luovutetaan anonymisoidusti Työväen Retkeilyliitolle sekä avustusten hakemista varten
Riihimäen kaupungille tai muulle avustuksia myöntävälle taholle.
Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointia ja markkina- ja mielipidetutkimusta varten eikä mihinkään
muuhun tarkoitukseen, vaikkei sitä erikseen kielletä.
9. Tietojen siirto EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötietoja säilytetään niiden käsittelyyn kohdassa 8 määriteltyjen henkilöiden tiedostoissa.
Tiedostot ovat salasanan takana ja tietokoneet on suojattu palomuurilla. Paperilomakkeilla kerätyt
tiedot säilytetään omassa kansiossaan tehtävään valtuutetun kohdassa 8 määritellyn henkilön
kotona. Arkaluontoiset tiedot hävitetään heti, muista tiedoista säilytetään kirjanpitoon ja
arkistointiin tarvittavat tiedot. Kaikkia kerättyjä tietoja käsitellään kansallisen lainsäädännön ja EU:n
tietosuoja-asetuksen mukaisesti.
11. Henkilötietojen säilytysaika
Tiedot säilytetään niin kauan kuin henkilö on elossa oleva seuran jäsen.
12. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua.
Tiedot näytetään vain kyseiselle henkilölle tai alaikäisen lapsen kohdalla tämän huoltajalle. Pyytäjän
henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen luovuttamista.
13. Rekisteröidyn informointi
Tietosuojaseloste on luettavissa Riihimäen Retkeilijät ry:n kotisivuilla osoitteessa
https:\\riihimaenretkeilijat.yhdistysavain.fi.
14. Rekisterihallinto
Riihimäen Retkeilijät ry:n hallitus käyttää rekisteriä koskevaa päätösvaltaa.

