TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE
Härkätie-yhdistys ry
9.4.2019 versio 1.1
Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen
tietosuoja- ja rekisteriseloste, joka koskee Härkätie-yhdistys ry:n toimintaa.
1.REKISTERINPITÄJÄ
Härkätie-yhdistys ry
Y-tunnus 2953420-9
Osoite: Hämeenojantie 32 B, 31520 Pitkäjärvi

Sähköposti: harkatieyhdistys@gmail.com
www.harkatie.com
2. REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ
Sihteeri Tanja Uusitalo, harkatieyhdistys@gmail.com, puh. 044 779 1282.
3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on yhteydenpito ja tiedonvälittäminen yhdistyksen
toimintaan liittyvissä asioissa.
4. YHDISTYKSEN REKISTERIT
Jäsenrekisteri
Jäsenluetteloa ylläpidetään yhdistyslain velvoitteiden täyttämistä sekä yhteydenpitoa ja
jäsenmaksujen hoitoa varten.
Henkilötietojen lainmukaiset edellytykset:
lakisääteinen velvoite; pidämme yhdistyslain mukaista luetteloa yhdistyksen jäsenistä ja liittymällä
jäseneksi henkilö antaa suostumuksensa tietojen lisäämisestä rekisteriin.
Rekisterin sisältämät tiedot:
Yksityisjäsenten osalta: henkilön nimi, osoite, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite.
Yritys- ja yhdistysjäsenten sekä kuntien osalta luettelossa on lisäksi yrityksen, yhdistyksen tai
kunnan nimi, yhteyshenkilö sekä organisaation internet-sivujen osoite.
Luettelon tiedot ovat word-tiedostona.
Jäsenten sähköpostilista
Jäsenten sähköpostiosoitteet ovat jäsenluettelon lisäksi erillisenä luettelona word-tiedostossa, mikä
helpottaa kaikkia jäseniä koskevien jäsentiedotteiden, tapahtumakutsujen yms. lähettämistä
sähköpostitse.
Henkilötietojen lainmukaiset edellytykset:
liittymällä jäseneksi henkilö on antanut suostumuksensa tietojen lisäämisestä jäsenrekisteriin ja
sähköpostilistan avulla helpotetaan yhteydenpitoa jäsenille.
Sähköpostilistan sisältämät tiedot:
Listassa on vain jäsenten sähköpostiosoitteet, ei muita tietoja.
Hallituksen jäsenten yhteystietorekisteri
Hallituksen jäsenten yhteystietorekisteriä ylläpidetään yhdistyksen toiminnan hoitoa varten.
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Entisten hallitusten jäsenten tiedot säilytetään yhdistyksen historiaa ja mahdollisia
yhteydenottotarpeita varten.
Henkilötietojen lainmukaiset edellytykset:
Suostumus; hallituksen jäsen antaa suostumuksensa henkilötietojen käyttöön ottaessaan
hallituspaikan vastaan.
Rekisterin sisältämät tiedot:
Hallituksen jäsenen nimi, kotikunta, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
Yhteystietorekisteri:
Härkätie-yhdistys ry:n tarkoituksena on kannustaa toimialueensa asukkaita ja yhteisöjä
yhteistyöhön alueensa kehittämiseksi sekä lisätä alueen tunnettavuutta. Tätä tarkoitusta varten
yhdistys saattaa kerätä yhteystietorekisteriä, jota käytetään yhteydenpitoon ja tiedottamiseen
jäsenille ja muille yhteistyökumppaneille.
Henkilötietojen lainmukaiset edellytykset:
Suostumus; kerätään oman toiminnan yhteydessä osallistujalistalla, jossa henkilö antaa
suostumuksensa tietojensa käsittelyyn. Muiden organisaatioiden ja mm. kuntien yhteystietoja
voidaan kerätä esim. nettisivuilta.
Rekisterin sisältämät tiedot:
Henkilön nimi tai organisaation nimi ja yhteyshenkilö, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
Osallistujalista:
Osallistujalistaa käytetään tapahtuman, retken tai vastaavan tilaisuuden järjestämiseen liittyvään
yhteydenpitoon.
Henkilötietojen lainmukaiset edellytykset:
Suostumus; henkilö antaa suostumuksensa tietojen käyttöön ilmoittautuessaan tapahtumaan ja
luovuttaessaan siinä yhteydessä yhteystietonsa.
Rekisterin sisältämät tiedot:
Osallistujalistaan kerätään ilmoittautuneen nimi, sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero sekä
mahdolliset ruoka-aineallergiat (perusteluna rekisteröidyn elintärkeä etu eli terveys).
5. HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUS
Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille, ellei se ole välttämätöntä asian hoitamisen kannalta
(esimerkiksi osallistujalistan luovuttaminen tapahtuman muille järjestäjille).
Poikkeustapauksessa tieto voidaan luovuttaa eteenpäin henkilön antaessa tähän suostumuksensa.
Tietoja ei luovuteta eteenpäin EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
6. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYS
Jäsenrekisterin ja jäsenten sähköpostilistan tiedot säilytetään rekisterissä jäsenyyden ajan.
Jäsenyyden päättymisen jälkeen tiedot poistetaan rekisteristä.
Hallituksen jäsenen yhteystiedot säilytetään, mikäli jäsen ei pyydä tietojensa poistamista.
Yhteystietorekisterien tiedot säilytetään niin kauan, kuin yhteistyö sitä vaatii. Vanhentuneet tiedot
poistetaan heti.
Osallistujalistat hävitetään, kun yhteydenpito ei ole enää tarpeen tilaisuuteen tai aiheeseen liittyen.
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7. TIETOSUOJASUUNNITELMA
Yhdistyksessä tietoja käsittelevät työhönsä liittyen pääasiassa sihteeri ja yhdistyksen palkattu
työntekijä. He vastaavat rekisterien ajantasaisuudesta päivittämällä yhteystietoja. Yhteystietojen
oikeellisuudesta ovat vastuussa myös rekisteröidyt henkilöt, joiden tehtävä on ilmoittaa tietojen
muutoksista.
Tietoihin on pääsy vain niillä yhdistyksessä toimivilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja
tehtäviensä hoitamiseksi. Rekisterit ovat sähköisessä muodossa ja ne on suojattu tietokoneen ja
Gmail-tilin (Google Driven) salasanoilla.
Tapahtumien ja muiden tilaisuuksien osallistujalistoja saattavat käsitellä myös muut yhdistyksessä
toimivat henkilöt kuten puheenjohtaja, rahastonhoitaja tai tietyn tapahtuman järjestelyistä vastaava
muu henkilö.
8. REKISTERIN KÄYTTÄJÄN VELVOLLISUUDET
Rekisterin käyttäjillä on vaitiolovelvollisuus. Henkilö, joka henkilötietojen käsittelyyn liittyviä
toimenpiteitä suorittaessaan on saanut tietää jotakin toisen henkilön ominaisuuksista,
henkilökohtaisista oloista tai taloudellisesta asemasta ei saa ilmaista sivullisille näin saamiaan
tietoja.
Härkätie-yhdistys ry ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista välittömästi henkilökohtaisesti
niille rekisteröidyille, joiden tietoja loukkaus koskettaa.
9. REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Rekisteröidyllä on oikeus
– nähdä omat tiedot
– vaatia virheellisten tietojen oikaisua
– peruuttaa suostumuksensa tai vaatia omien tietojensa poistamista
– vaatia henkilötietojensa käytön rajoittamista.
Nämä toimenpiteet suoritetaan ottamalla yhteyttä Härkätie-yhdistys ry:n sihteeriin puhelimitse tai
sähköpostitse.
10. OIKEUS TULLA UNOHDETUKSI
Kullakin on oikeus halutessaan pyytää poistamaan kaikki häntä koskevat tiedot rekisteristä
ottamalla yhteyttä yhdistyksen sihteeriin, lukuun ottamatta jäsenrekisterin pakollisia tietoja.
11. OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
12. MUUTOKSET TÄHÄN TIETOSUOJASELOSTEESEEN
Päivitämme tätä tietosuojaselostetta tarpeen mukaan ja esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.
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