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Pvm:
Viite:
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EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)

Rekisterin nimi

Marttaliiton jäsenrekisteri
Marttajärjestön yhteisrekisteri, Marttaliitto on jäsenrekisterin tekninen
ylläpitäjä

Marttaliitto
Osoite

Lapinlahdenkatu 3 A, 00180 Helsinki

Y-tunnus

0116712-8

Yhteyshenkilöt
Järjestösihteeri

Jäsensihteeri

Marttayhdistys
Nimi
Osoite
Rekisteriasioiden
yhteyshenkilö
Nimi
Osoite
Sähköposti
Puhelin
Rekisterissä
käsiteltävien henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin tietosisältö,
rekisteröityjen ryhmät
ja henkilötietoryhmät

Anna-Maija Palosuo
Puhelin
Sähköposti

050 511 8099
anna-maija.palosuo@martat.fi

Tea Svahn
Sähköposti

tea.svahn@martat.fi

Vuosaaren Marttayhdistys ry
Tyynylaavankuja 2 B 55 00980 Helsinki

Helena Wagner
Airoparintie 1 K 41 00980 Helsinki
Wagner.Helena0@gmail.com
040 553 9248
Yhdistyslain mukaisen velvoitteen mukaisesti Marttaliitto ylläpitää jäsenluetteloa, huolehtii jäsenpalveluista, jäsenviestinnästä, jäsenmaksuperinnästä ja muusta varainhankinnasta ja huolehtii sopimusvelvoitteista.
Vuosaaren Marttayhdistys ry:llä on oikeus käyttää jäsenrekisterin tietoja oman yhdistyksensä jäsentensä osalta yhdistyksen sisäiseen
viestintään ja oman toimintansa tukemiseen.
Ennen digitaalista jäsenhakemusta jäsenhakemukset tehtiin paperisena, niitä säilytetään Vuosaaren Marttayhdistyksessä.
– jäsennumero, jäsenlaji
– nimi, osoite, postinumero ja -toimipaikka
– syntymäaika
– sähköpostiosoite
– salasana (ei näy yhdistyksen päivittäjille)
– matkapuhelinnumero
– yhdistys ja yhdistykseen liittymispäivä
– luottamustoimet
– jäsenmaksutiedot

Tietojen säilytysaika
ja/tai säilytysajan määräytymisperusteet

Säännönmukaiset tietolähteet (mistä tiedot
saadaan)

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietojen siirto UEU:n
tai ETA-alueen ulkopuolelle
Rekisterin suojauksen
periaatteet

Tarkastusoikeus ja tietojen oikaiseminen

Oikeus kieltää tietojen
käyttö ja oikeus peruuttaa suostumus

Valitusoikeus

Jäsentietoja sekä sopimuskumppanien tietoja säilytetään jäsenyyden
tai sopimuksen keston ajan sekä enintään 10 vuotta jäsenyyden tai
sopimuksen päättymisen jälkeen.
Suostumukseen perustuvat tiedot säilytetään, kunnes suostumus peruutetaan.
Rekisteritiedot saadaan jäsenhakemuksesta sekä osoitetietojen
osalta tietoja päivitetään väestörekisteristä. Luottamustoimista, vapaaehtoisrooleista sekä järjestön myöntämistä ansiomerkeistä ja
opintosuorituksista yms. saadaan tiedot marttajärjestöön kuuluvilta
organisaatioilta.
Yhdistykset ja piirit luovuttavat rekisteritietojaan Marttaliitto ry:n pitämään yhteiseen rekisteriin. Marttaliitto ry käyttää ulkopuolisia palvelun tuottajia mm. tekniseen ylläpitoon, laskutukseen, viestintään yms.
Marttaliitto ry voi luovuttaa tietoja suoramarkkinointiin ainoastaan silloin, kun rekisteröity on antanut tähän nimenomaisen suostumuksen.
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle.
Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on
estetty lukitusten sekä muiden turvatoimien avulla. Rekisteritietoja
pääsevät käsittelemään ainoastaan rekisterinpitäjän nimeämät henkilöt. Käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi päivittää ja muuttaa omia tietojaan ja vaatia, että virheelliset tiedot oikaistaan.
Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva pyyntö edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö ja
vaatia tiedot poistettavaksi. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen.
Tietojen käyttökieltoa koskevan vaatimuksen / aiemmin annetun
suostumuksen peruuttamisen voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva ilmoitus edellä mainitulle rekisteriasioiden
yhteyshenkilölle.
Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan Eu:n tietosuoja-asetusta.

