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TIETOSUOJASELOSTE
1. Rekisterinpitäjä
Hämeenlinnan seudun Lottaperinneyhdistys ry, Ojoistenkatu 6 E 37, 13600 HÄMEENLINNA,
sirkus.mattila@elisanet.fi, 050 354 3823.
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Jäsenasioista vastaava Riitta Kinnari, Liljantie 6 A 2, 14200 TURENKI, siljariittakinnari@gmail.com,
040 569 0610.
3. Rekisterin nimi
Hämeenlinnan seudun Lottaperinneyhdistys ry:n jäsenrekisteri.
4. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus
Yhdistyksen jäsenrekisterin käyttötarkoituksena on rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen
hallinta jäsenyyden aikana. Tietoja käytetään yhdistyksen toiminnasta tiedottamiseen ja
jäsenmaksujen seurantaa varten. Tietoja käytetään myös jäsenten kuntouttamiseen ja tukemiseen
liittyvissä avustushakemuksissa.
5. Käsiteltävät henkilötiedot
Rekisteriin kerättävät tiedot ovat jäsenen nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja
syntymäaika. Syntymäaikaa tarvitaan kuntoutukseen liittyvissä hakemuksissa. Jäsenasioista
vastaava kokoaa tiedot jäsenlistaan ATK:lla. Paperiversio on jäsenasioista vastaavalla.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Jäseneksi liittyvä täyttää yhdistyksen jäsenlomakkeen, jolla kohdassa 5. olevat tiedot kerätään.
Rekisteröityvä henkilö voi itse päättää mitä muita tietoja hän haluaa antaa yhdistykselle.
7. Tietojen luovutus ja siirtäminen
Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolisille tahoille eikä siirretä EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle.
8. Tietojen suojaus
Jäsenrekisteritiedot on jäsenasioista vastaavan omalla koneella ja käyttöoikeus rajattu vain
hänelle. Kotikoneella on voimassa oleva tietoturvasuojaus. Manuaalinen aineisto säilytetään
yhdistyksen lukitussa varastossa.

9. Tietojen käsittelyn kesto
Jäsentiedot pidetään rekisterissä jäsenyyden keston ajan. Jäsenyyden päätyttyä tiedot poistetaan.
Paperiset jäsenluettelot tuhotaan. Arkistoitavat tiedot säilytetään yhdistyksen lukitussa
varastossa.
10. Tietojen käsittelijät
Jäsentietoja käsittelevät jäsenasioista vastaavan lisäksi puheenjohtaja, sihteeri ja
avokuntoutuksesta vastaava hallituksen jäsen. Nämä henkilöt tarvitsevat jäsenten yhteystietoja
toimintaan ja kuntoutukseen liittyvissä asioissa.
11. Rekisteröidyn jäsenen oikeudet
Yhdistyksen jäsenellä on oikeus koska tahansa tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot
jäsenrekisterissä. Jäsenellä on oikeus vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua tai
henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista ilmoittamalla siitä jäsenasioista vastaavalle. Jokaisella
rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli hän katsoo,
että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Valitus
tehdään tietosuojavaltuutetulle.
12. Yhteydenotot
Kaikki tätä selostetta koskevat tiedot, yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai
henkilökohtaisesti jäsenasioista vastaavalle.
13. Muutokset tietosuojaselosteessa
Mikäli tätä selostetta muutetaan esimerkiksi henkilövaihdosten myötä, laitetaan muutokset
selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, informoidaan niistä
jäsentiedotteissa.

