JÄSEN- JA LEHTIREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE
Tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen
(2016/679, General Data Protection Regulation, ”GDPR”) rekisteröityjen
informointivelvoitteeseen sekä kansalliseen tietosuojalakiin (1050/2018)
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1. Rekisterinpitäjä

Suomen Latu ry
y-tunnus
Käyntiosoite
Sähköposti
puh.
Kotisivut

0202192-1
Radiokatu 20, 00240 Helsinki
jasenpalvelu@suomenlatu.fi
09 8567 7450
www.suomenlatu.fi

2. Rekisteriasioista vastaavan yhteystiedot
Yhteyshenkilö Paula Väisänen, jäsenpalvelu vastaava
Sähköposti
jasenpalvelu@suomenlatu.fi

3. Rekisterin nimi
Ankkuri, jäsen- ja lehtirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on osoittaa henkilön jäsenyys Suomen Ladun jäsenyhdistyksessä.
Rekisteri toimii myös Latu ja polku -lehden tilaajarekisterinä.
Rekisterin yhteystietoja käytetään:
-

toiminnasta tiedottamiseen,
jäsensuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen,
jäsentilastointiin (tiedot eivät siirry yksilöitynä tilastoihin) ja
Latu ja polku -lehden postittamiseen tilaajille.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:
Jäsenyhdistysten jäsenet
-

yhteystiedot (jäsenen nimi, postitusosoite, paikkakunta, sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
jäsenyyttä koskevat tiedot (laskutus- ja maksutiedot, liittymispäivä, eropäivä ja syy eroon, jäsenlaji
(henkilöjäsen, perhejäsen, rinnakkaisjäsen, opiskelija- tai nuorisojäsen, kunnia- tai ainaisjäsen ja
lahjajäsenyys), syntymävuosi, sukupuoli sekä jäsenyhdistys)
mahdolliset muut jäsenen suostumuksella kerätyt tiedot

Latu ja polku -lehden tilaajat
-

yhteystiedot (jäsenen nimi, postitusosoite, paikkakunta, sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
tilausta koskevat tiedot (laskutus- ja maksutiedot, tilausjakso)
mahdolliset muut jäsenen suostumuksella kerätyt tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään ainoastaan rekisteröidyltä itseltään. Tiedot saadaan jäseneltä puhelimitse,
liittymislomakkeella, sähköpostilla, jäsenyhdistykseltä tai Suomen Ladun Liity jäseneksi -verkkosivuston
kautta.
Jäsenyhdistyksen jäsenvastaavalla on pääsy oman yhdistyksen rekisteriin annettujen käyttöoikeuksien
mukaisesti. Suomen Ladun henkilökunnalla on pääsy jäsenrekisteriin annettujen käyttöoikeuksien
mukaisesti.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirto
Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä siirretä EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

8. Jäsenrekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksilla, salasanoilla sekä palomuurilla. Rekisterin tietoja säilytetään
palvelimella, jonka teknisenä ylläpitäjänä toimii Avoine Oy. Palvelin ja varmuuskopiot on suojattu
asianmukaisesti. Henkilötietojen käsittelijöillä on salassapitovelvollisuus.
Kaikilta rekisterin käyttäjiltä vaaditaan kirjautumisessa käyttäjätunnus ja salasana, jotka ovat
henkilökohtaisia. Yhteys jäsenrekisteriin on suojattu SSL-protokollalla.
Liittymislomakkeet ja muut jäsentietoja sisältävät manuaalisesti käsiteltävät asiakirjat säilytetään
lukitussa säilytystilassa.

9. Tietojen poistamisen suunnitellut määräajat
Henkilötiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita käyttötarkoituksen täyttämistä varten, ellei voimassa
oleva lainsäädäntö määrää henkilötietojen säilytyksestä muuta.

10. Tarkastusoikeus ja tietojen korjaamisen oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu ja saada niistä
pyydettäessä kopiot. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tiedon oikaisua. Tarkastus- ja korjaus pyyntö
tehdään kirjallisesti ja pyyntö tulee allekirjoittaa. Pyyntö osoitetaan Suomen Ladun jäsenpalvelun
vastaavalle. Jäsenpalvelun vastaava pyytää tarvittaessa pyynnönesittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
Jäsen voi kieltäytyä vastaanottamasta tiedotteita sähköisesti ilmoittamalla siitä jäsenyhdistyksen
jäsenvastaavalle tai Suomen Ladun jäsenpalvelun vastaavalle.

