TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

5.12.2017

Nimi

Saaristomeren Melojat ry
Osoite

Rykmentintie 55, 20880 Turku
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

posti@melojat.net
Nimi
2
Kristian Vuorilehto (puheenjohtaja)
Yhteyshenki- Osoite
lö rekisteriä Puolalanpuisto 2 b A 1, 20100 Turku
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
puh. 050 557 5737, kristian.vuorilehto@melojat.net

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Saaristomeren Melojat ry:n jäsenrekisteri

5
Rekisterin
tietosisältö

Kunkin jäsenen:
-nimi, postiosoite, puhelin, sähköpostiosoite
-jäsenyyden laji: tavallinen jäsen, perhejäsen, kannatusjäsen, vapaajäsen, nuorisojäsen
-jäsenen käyttämät palvelut: kajakkipaikka, avain
-jäsenen rooli: tavallinen jäsen, aktiivi, melontaohjaaja, johtokunnassa
-syntymäaika, kieli, sukupuoli
-jäsenyyteen liittyvät maksutiedot

Tietoja käytetään seuramme ja sen jäsenten välisen suhteen
hoitamiseen. Se tarkoittaa muun muassa jäsentietojen ylläpitoa, jäsen- ym. maksujen seurantaa,
jäsenpostituksia ja muuta yhteydenpitoa.

6
Tiedot saadaan joko jäseneltä itseltään, pääsääntöisesti FloMembers -jäsenrekisterisovelluksen
Säännönmu- kautta, tai ne syntyvät seuramme omasta toiminnasta.
kaiset tietolähteet
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2

7
Tietoja luovutetaan teknisen käyttöyhteyden välityksellä jäsenrekisteripalvelun toimittajalle Flow Apps
Tietojen
Oy:lle sekä maksupalveluamme hoitavalle Turun Seudun Osuuspankille.
säännönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Ei ole manuaalista aineistoa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Verkkopohjainen jäsenrekisterimme sijaitsee Planeeetta Internet Oy:n palvelimella, joka sijaitsee
vartioidussa laitesalissa Helsingin Pasilassa.Laitteistoihin on fyysinen pääsy ainoastaan Planeetta
Internetin palveluksessa olevilla nimetyillä vanhemmilla järjestelmänvalvojilla.
Rekisterin tietoihin pääsee henkilökohtaisilla salasanoilla. Seurastamme pääsy on vain hyvin rajatulla
määrällä henkilöitä, joiden tehtävät seurassa edellyttävät tietoihin pääsyä.

10
Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on kerran vuodessa
maksuton. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai
henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

11
Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.
Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista

12
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja
suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta
samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Tarkastus- ja korjauspyynnöt sekä kiellot
osoitetaan:
Saaristomeren Melojat
Rykmentintie 55, 20880 Turku
jasen@melojat.net

