Pitkäniemen JHL ry. 066
Tietosuojaseloste
Euroopan parlamentin ja – neuvoston asetuksen 2016/679 sekä henkilötietolain
523/1999 10 § ja 24 §n mukainen tietosuojaseloste ja seloste käsittelytoimista.

Yleistä
Pitkäniemen JHL ry 066 on sitoutunut noudattamaan annettuja asetuksia sekä
suojaamaan jäsentietojen yksityisyyttä. Tällä selosteella kerromme jäsenistölle mitä
tietoja sekä miten säilytämme dokumentit.

Tapahtumahallintarekisterin tietosuojaseloste
Miten henkilötietojasi käytetään
Keräämme henkilötietojasi tapahtumien järjestämiseksi (majoitus, ruokailu ja matkat).
Pidämme ja käsittelemme henkilötietojasi tapahtumien järjestämisen ja tapahtuman ajan.
Valtaosin kaikki hallussamme olevat henkilötiedot on saatu suoraan sinulta, poikkeuksena
mm. yhteisilmoittautumiset muiden liittojen kanssa.
Kerättävät henkilötiedot:
· etunimi, sukunimi, henkilötunnus, sähköposti, puhelinnumero, postiosoite, ruokaaineallergiat, syntymäaika, jäsennumero
Kun käsittelemme tietojasi jotka edellyttävät suostumustasi, sinulla on oikeus peruuttaa
suostumuksesi koska tahansa.
· Siirrämme ja luovutamme henkilötietojasi kolmansille osapuolille vain jos meillä on siihen
suostumus. Näitä ovat mm. matkanjärjestäjät, hotellit, laivayhtiöt, lentoyhtiöt, ravintolat.
·Tietoja ei siirretä Euroopan unionin ulkopuolelle.
Henkilötietojasi säilytetään niin kauan kuin tapahtuman järjestelyt sitä edellyttävät mutta
enintään 1 vuosi.
Jos tulevaisuudessa haluamme käsitellä henkilötietojasi muuhun tarkoitukseen kun
olemme niitä keränneet, kerromme siitä sinulle.
Pyrimme pitämään henkilötietosi aina oikeina ja ajantasaisina. Otathan huomioon, että
sinulla on jaettu vastuu henkilötietojesi ajan tasalla pitämisessä.

Jäsenrekisteri
OmaYhdistys jäsenrekisterin käyttöoikeus on vain Pitkäniemen JHL ry 066:n hallituksen
nimeämillä toimijoilla sekä niillä määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitevat tietoja
tehtävissään. Jäsenyhdistysten toimihenkilöillä on käyttöoikeus ainoastaan oman
yhdistyksensä tietoihin. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Tunnuksia
vastaanottaessaan käyttäjät allekirjoittavat käyttäjäsopimuksen. Rekisteriä ylläpitävillä
henkilöillä on salassapitovelvollisuus.
Mikäli tietosuojaloukkaus tai epäily tästä havaitaan, ilmoitetaan heti rekisterin
yhteyshenkilölle, joka ilmoittaa tästä JHL 066:n hallitukselle ja tietosuojavastaavalle.
Rekisterin yhteyshenkilö hoitaa myös tarvittaessa ilmoitukset rekisteröidylle,
jäsenyhdistykselle ja vastaavalle valvontaviranomaiselle.
Rekisterin yhteyshenkilö kirjaa ylös kaikki tietosuojaa koskevat tapahtumat.
Pitkäniemen JHL ry 066:n yhteyshenkilöt ovat:
jäsenasianhoitaja Marja Hakanen, sihteeri Kaisu Nissi sekä koordinoiva
pääluottamusmies Marjo Lindqvist.

Oikeutesi
Sinulla on monia oikeuksia henkilökohtaisiin tietoihisi liittyen. Sinulla on oikeus saada
pääsy tietoihisi, oikeus tietojesi korjaamiseen, siirtämiseen tai poistamiseen, tai oikeus
vastustaa tai rajoittaa tietojesi käsittelyä.Huomaathan, että näiden oikeuksiesi
toteutuminen riippuu muun muassa kulloisestakin tilanteesta, kerätyistä tiedoista tai
siitä, millä perusteella tietojasi on kerätty. Kun haluat käyttää näitä oikeuksiasi, ota
yhteyttä yhdistyksesi yhteyshenkilöön.
Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavirastoon, jos koet että emme ole toimineet
lain mukaisesti käsitellessämme henkilötietojasi. Toivomme, että otat kuitenkin ensin
yhteyttä tietosuojavastaavaan, jotta voimme yhdessä ratkaista mahdolliset ongelmat.

Rekisterinpitäjän sekä tietosuojavastaavan yhteystiedot
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
Tietosuojavastaava
Hannu Viljanen
tietosuoja@jhl.fi
puh. 050 412 8094
Tietosuojaviraston yhteystiedot
Tietosuojavaltuutetun toimisto
puh. 029 56 16670

Tietosuojaselosteen muuttaminen
Tätä tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa esimerkiksi lainsäädännön,
yhteystietojen, yhteyshenkilöiden tai toimintojen muuttuessa.
Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 10.12.2018

