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EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)

Rekisterin nimi

Marttayhdistys
Nimi
Osoite
Rekisteriasioiden
yhteyshenkilö
Nimi
Osoite
Sähköposti
Puhelin
Puheenjohtajan lista
Nimi
Osoite
Sähköposti
Puhelin

Rekisterissä
käsiteltävien henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin tietosisältö,
rekisteröityjen ryhmät
ja henkilötietoryhmät

Tietojen säilytysaika
ja/tai säilytysajan määräytymisperusteet

Jäsentietolomake
Tiedostona sekä paperisena.

Vuosaaren Marttayhdistys ry
Tyynylaavankuja 2 B 55 00980 Helsinki

Helena Wagner
Airoparintie 1 K 41 00980 Helsinki
Wagner.Helena0@gmail.com
040 553 9248
Maire Karttunen
Tyynylaavankuja 2 B 55 00980 Helsinki
Makarttunen@hotmail.fi
050 560 5233

Sisäistä viestintää varten (oma yhdistys) ja vapaaehtoistyövoiman
hankinta.
Näistä tiedoista on muodostettu myös ns. puheenjohtajanlista, mikä
on muodostettu tapahtumiin tarvittavien vapaaehtoisten hankkimiseksi. Jäsenen antama suostumus.
–
–
–
–
–
–
–

nimi, osoite, postinumero ja -toimipaikka
syntymäaika
sähköpostiosoite
matkapuhelinnumero
yhdistys ja yhdistykseen liittymispäivä
ammattitieto
vapaatekstiä

Jäsenen tietoja säilytetään jäsenyyden keston ajan.

Säännönmukaiset tietolähteet (mistä tiedot
saadaan)

Jäsenen antamat tiedot ko. lomakkeella. Jäsenen antama suostumus tietojen käyttöön.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Yhdistys ei luovuta tietoja ulkopuolisille.

Tietojen siirto UEU:n
tai ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen
periaatteet

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.

Tarkastusoikeus ja tietojen oikaiseminen

Oikeus kieltää tietojen
käyttö ja oikeus peruuttaa suostumus

Valitusoikeus

