TIETOSUOJASELOSTE
Täältä löydät informaatiota siitä, miten henkilötietojasi käsitellään ja mitä oikeuksia sinulla on näihin tietoihin
liittyen. Käsittelemme ainoastaan toiminnallemme välttämättömiä henkilötietoja. Tämä seloste täyttää tietosuojaasetuksen (GDPR) mukaisen velvoitteemme informoida rekisteröityjä jäseniämme sekä muita toimintaamme
liittyviä tahoja.
Rekisterinpitäjä
Liekku ry
y-tunnus: 2024755-3
verkkosivu: www.liekku.net
Yhteyshenkilö:
Nina Tirkkonen
ninamarjaana.tirkkonen@gmail.com
Rekisterin kuvaus:
Liekku ry:n jäsen- ja toimintarekisteri
Rekisteröidyt ja tietolähteet
Keräämme ja tallennamme henkilötietoja tähän rekisteriin ainoastaan
- Liekun jäseneksi liityttäessä, osoitteessa http://www.liekku.net/index.php/jaseneksi/liittymislomake sekä
- Vuokrasopimuksella tai muutoin kirjallisesti saatuja tietoja yhdistyksen ulkopuolisen henkilön vuokratessa
Liekun irtaimistoa.
Peruste rekisterin pitämiselle ja henkilötietojesi käyttötarkoitus
Liittymislomakkeen kautta kerätyissä henkilötiedoissa käsittelyperusteena on rekisteröidyn suostumus.
Yhdistyksen ulkopuolisten osalta käsittelyperusteena on sopimussuhde.
Käytämme kerättyjä henkilötietoja ainoastaan seuraaviin tarkoituksiin.
- Yhteydenpito jäsenistöön, toiminnan kehittäminen
- Sähköiset uutiskirjeet, jäsenkortin postitus
- Laskutus, hallinnointi
Mitä henkilötietoja rekisteriin voidaan tallentaa?
- Henkilön etu- ja sukunimi
- Syntymävuosi
- Osoitetiedot
- Puhelinnumero
- Sähköposti
Liittymislomakkeella voidaan samanaikaisesti liittää jäseneksi myös jäseneksi liittyvän perheenjäsen/-jäsenet.
Jäseneksi liittyvän tulee varmistaa, että jäseneksi liittyvä perheenjäsen on antanut tähän nimenomaisen
suostumuksensa tai tähän on muutoin oikeus. Tämä suostumus tulee tarvittaessa ja pyydettäessä todistaa
kirjallisesti.
Muut kuin jäsenistön henkilötiedot pidetään selkeästi erillään omana kokonaisuutenaan.

Miten kauan henkilötietoja käsitellään?
- Yhdistyksen jäsenten henkilötietoja säilytämme jäsenyyden ajan sekä enintään 2 vuotta sen päättymisestä.
- Yhdistyksen ulkopuolisten henkilöiden henkilötietoja säilytetään enintään 2 vuotta, ellei pakottavasta syystä
muuta johdu.
Tarkastamme rekisterin säännöllisin väliajoin mahdollisten poistettavien tietojen varalta.
Kelle luovutamme ja jaamme tietoja?
Emme luovuta henkilötietojasi ulkopuolisille, ellei pakottavasta syystä tämä ole tarpeen.
Tarvittaessa luovutamme tietoja kolmannelle osapuolelle, kuten tili- tai perintätoimistolle esimerkiksi perintää tai
muuta välttämätöntä asiaa varten. Mikäli toimivaltainen viranomainen tekee lainsäädäntöön perustuvan
vaatimuksen tietojen luovuttamisesta, saatamme joutua tiedot tällaisessa tapauksessa luovuttamaan.
Mikäli tietoja näissä tapauksissa luovutetaan, on kolmas osapuoli aina sitoutunut noudattamaan
tietosuojalainsäädäntöä ja pitämään tietosi suojattuna.
Ketkä käsittelevät henkilötietoja?
Henkilötietoja käsittelevät Liekku ry:n hallinnoinnista ja toiminnasta vastaavat yhdistyksen jäsenet.
Henkilötietojen käsittelijät ovat sitoutuneet käsittelemään henkilötietoja luottamuksellisesti ja
tietosuojalainsäädäntöä noudattaen.
Kaikkia henkilötietoja käsitteleviä sitoo salassapitovelvoite.
Mitä oikeuksia sinulla on tietoihisi liittyen?
Sinulla on seuraavat oikeudet henkilötietoihisi liittyen. Alla mainittujen oikeuksien suhteen voit ottaa yhteyttä yllä
mainittuun yhteyshenkilöön.
Tarkastusoikeus:
Voit tarkastaa mitä tietoja sinusta on kerätty.
Oikeus oikaista tiedot:
Voit oikaisemaan virheelliset tai puutteelliset tiedot.
Suostumuksen peruuttaminen:
Mikäli henkilötietojesi käsittely perustuu ainoastaan jäsenyyteen eikä eikä esimerkiksi irtaimiston vuokraukseen,
voit peruuttaa tämän suostumuksen. Tällöin poistamme tietosi, mutta huomaathan, että jäsenyys Liekku ry:ssä
edellyttää henkilötietojesi käsittelyä.
Vastustamisoikeus:
Voit vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli näitä tietoja on mielestäsi käsitelty lainvastaisesti.
Poisto-oikeus:
Voit pyytää henkilötietojen poistamista, mikäli koet että tietojen käsittelyyn ei ole perustetta. Mikäli teet
poistopyynnön, tietosi joko poistetaan tai sinulle perustellaan, miksi poistaminen ei ole mahdollista. Meillä voi
olla lakisääteinen velvoite olla poistamatta tietojasi.

Valitusoikeus:
Sinulla on lainmukainen oikeus tehdä näihin oikeuksiin liittyvä valitus tietosuojavaltuutetulle, mikäli koet että
henkilötietojasi käsitellään tietosuojalainsäädännön vastaisesti.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html
Voit myös vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten henkilötietojesi käsittelyä siihen asti, kunnes
tietosuojavaltuutettu tekee asian suhteen päätöksen.
Tietojen sijainti ja siirtäminen EU:n ulkopuolelle
Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella/kiintolevyllä. Rekisteristä voidaan tarvittaessa tehdä fyysisiä kopioita.
Henkilötietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.
Rekisterin suojaus
Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä yleisin keinoin, kuten palomuurilla, turvallisilla käyttäjätunnuksilla ja
salasanoilla.
Mikäli rekisterissä tapahtuu tietomurto tai tietoja katoaa, tiedotamme tästä välittömästi kaikille vaikutuksen
alaisille rekisteröidyille sekä tietosuojaviranomaiselle tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla.
Automaattinen päätöksenteko tai profilointi
Rekisterin tietoja ei käytetä automaattisen päätöksentekoon tai profilointiin.
Muutokset
Tätä tietosuojaselostetta voidaan lähtökohtaisesti muuttaa ilman ilmoitusta. Mikäli muutos kuitenkin on
merkittävä, ilmoitamme tästä asianosaisille. Mikäli tietosuoja- tai muussa lainsäädännössä tapahtuu muutoksia,
päivitetään tietosuojaselostetta ilman erillistä ilmoitusta.
Päivitetty 4.2.2019

