Henkilörekisteriseloste
Hyvinkään Eläkkeensaajat ry:n henkilötietolain (523/1999) mukainen henkilörekisteri- ja
tietosuojaseloste
1. Rekisterinpitäjä
Hyvinkään Eläkkeensaajat ry, Kaisa Lanttola , Valkamanpolku 2 H 6, 05840 Hyvinkää, puh: 040
5930067, e-mail: kaisa.lanttola@gmail.com
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Matti Lampinen, Kauppalankatu 28 b 40 05800, Hyvinkää
puh.040 348 5345, e-mail: malam@saunalahti.fi
3. Rekisterin nimi
Hyvinkään Eläkkeensaajat ry jäsenrekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Jäsenrekisteri toimii yhdistyslain tarkoittamana jäsenluettelona Hyvinkään Eläkkeensaajat ry:n
jäsenistä. Jäsenrekisteriä käytetään yhdistyksen jäsenasioiden hoitamiseen, sisäiseen
tiedottamiseen, tilastollisiin tarkoituksiin sekä jäsenmaksuperintään. Rekisterin tietoja käyttävät
tehtäviensä hoidon edellyttämässä laajuudessa yhdistyksen puheenjohtaja, sihteeri,
taloudenhoitaja, matkavastaava ja kotisivujen ylläpitäjä.
5. Rekisterin tietosisältö
Pakollisia tietoja ovat jäsenen nimi ja syntymäaika. Yhteydenpitoa varten rekisteriin tallennetaan
jäsenen osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, liittymisaika ja jäsenmaksutiedot sekä
mahdolliset palkitsemiset. Yhdistyksen toiminnan yhteydessä kertyy tietoja yhdistyksen
luottamustehtävistä.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilöiden itsensä antamat tiedot Jäseneksi hakeutuminen on mahdollista tehdä myös
sähköisesti yhdistyksen internet-sivujen kautta. Virheelliset tiedot korjataan jäsenten tekemien
ilmoitusten perusteella välittömästi.
7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset
Yhdistys luovuttaa uusien jäsenten yhteystiedot keskusjärjestölleen Eläkkeensaajien Keskusliitolle
Eläkkeensaajat-lehden toimittamista varten. Lisäksi yhdistys luovuttaa Eläkkeensaajien
Keskusliitolle tiedot toimihenkilöistään vuosittain sekä jäsenmäärän puolivuosittain jäsenmaksun
laskutusta varten. Muutoin tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti ulkopuolisille.
8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Jäsenrekisteriä ylläpidetään tietoverkossa osana yhdistyksen kotisivuohjelmaa. Jäsenrekisteriin
pääsy tapahtuu siihen erillisen käyttöoikeuden perusteella henkilökohtaisten käyttäjätunnusten ja
salasanojen avulla. Käyttöoikeuksien antamisesta päättää yhdistyksen hallitus.
Jäsenrekisteristä otetut mahdolliset paperikopiot hävitetään silppuamalla.

10. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on yhdistyksen jäsen. Jäsenyyden
päättymisen jälkeen henkilötiedot poistetaan puolivuosittain tai kun hallitus on hyväksynyt poiston.
11. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaan oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot.
Rekisteröity voi esittää tarkistuspyynnöt, kysymykset tästä selosteesta ja muut yhteydenotot
rekisteriasioista vastaavalle henkilölle tai puheenjohtajalle kirjallisesti tai suullisesti ja tarvittaessa
vaatia virheellisten tietojen oikaisua.
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 30 §:n nojalla oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä
itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkinaja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Jäsenrekisteriin
sisältyviä tietoja ei käytetä näihin tarkoituksiin.

12. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli
rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön.
mukaisesti .
Yhdistyksen hallitus on hyväksynyt tämän selosteen 2.5.2018

