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KAKSKERTASEURA RY:N JÄSENREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE
Kakskertaseuran hallitus on kokouksessaan 11.6.2018 hyväksynyt seuran jäsenrekisteristä
laaditun henkilötietolain edellyttämän jäsenrekisteriselosteen täydennettynä jäsenen
oikeudella tietojen saantiin ja muuttamiseen. Seloste päivitetään seuran yhteystietojen tai
viranomaismääräysten muuttuessa. Seloste on nähtävillä seuran kotisivuilla.
1. Rekisterin pitäjä
Kakskertaseura ry. Puheenjohtaja Jaana Majatie, Höyttistenrannantie 23, 20960 Turku,
jaana.majatie@turku.fi
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Jarkko Koskinen, Peltolantie 6 D 124, 20720 Turku, jarkko.i.kos@gmail.com
3. Rekisterin nimi
Kakskertaseura ry:n jäsenrekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Jäsenyyden hoitaminen. Tähän liittyvät myös seuran 2x-lehden ja jäsentiedotteiden
postitukset sekä muu seuran toimintaan liittyvä tarpeellinen yhteydenpito. Jäseneksi
ilmoittautumislomakkeessa pyydetään henkilön suostumus tietojen käyttöön edellä
esitettyyn tarkoitukseen.
5. Rekisterin tietosisältö
Jäsenen nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, jäseneksi hyväksymisen aika
(kokoustieto), asuinsaari, asumismuoto (kanta-/vapaa-ajan asukas), jäsenyyden tyyppi
(pää-/sivu-/kannatusjäsen). Lisäksi rekisteriin merkitään henkilön tehtävä tai osallisuus
seuran toiminnassa (toimikunnat ja vastaavat).
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan henkilöltä itseltään hänen hakiessa jäsenyyttä. Myös muutostiedot
rekisteriin saadaan jäseneltä. Toiminta seurassa saadaan hallituksen päätöksistä.
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisteritietoja ei anneta ulkopuolisen käyttöön. Poikkeuksena ovat seuran lehteen tai
jäsentiedotteeseen painettavat nimi- ja osoitetiedot, jotka annetaan ao. painotalolle.
8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Ei siirretä.
9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Jäsenrekisteristä, sen käytöstä ja tietojen antamisesta päättää seuran hallitus. Rekisteri
ei sisällä salassa pidettäviä henkilötietoja.
Manuaalinen aineisto: ei sisällä henkilörekisteriä. Yhdistyksen kirjeenvaihto ja muu
kirjallinen aineisto, joissa saattaa olla henkilötietoja, säilytetään lukituissa tiloissa.
Atk:lla käsiteltävät tiedot: jäsenrekisteri on Online Solutions Oy:n palvelimilla toimiva
rekisteri, jonka käyttö on salasanalla suojattu. Rekisterin käyttöoikeus on rajattu vain
seuran puheenjohtajalle, sihteerille, jäsenrekisterin pitäjälle sekä rahastonhoitajalle.
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10. Tietojen tarkastusoikeus
Jäsenrekisteriin merkityllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot rekisterissä.
Tarkastuspyyntö osoitetaan kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.
11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.
Korjauspyyntö osoitetaan kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.
12. Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käsittely markkinointitarkoituksiin
Kakskertaseura ei käytä rekisteritietoja markkinointiin eikä muuhunkaan seuran
ulkopuoliseen toimintaan.

