Rekisteriseloste (jäsenrekisteri)
Tämä on FB Factor ry:n jäsenrekisteriä koskeva tietosuojaseloste (henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §).
Laadittu 16.11.2016

1. Rekisterin nimi
FB Factor ry:n jäsenrekisteri
2. Rekisterinpitäjä
FB Factor ry
Vanha Nurmeksentie 61 d
80710 Lehmo
045-6661499
markus@fbfactor.fi

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Jäsenrekisterin hoitaja Markus Holopainen
markus@fbfactor.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
Jäsenrekisterin tarkoituksena on kerätä FB Factor ry:n jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat
henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Tietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten.
Käsittely perustuu henkilötietolain (523/1999) 8 §:n 1 momentin 5 kohtaan.
5. Rekisterin tietosisältö
Jäsenrekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain 11 §:n vaatimat henkilötiedot eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Lisäksi jäsenistä kerätään seuraavia tietoja:


yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)



syntymäaika



jäsenyystiedot (liittymisvuosi, voimassaolotiedot, jäsenmaksutiedot)



muut mahdolliset jäsenen itse antamat lisätiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan rekisteröidyltä jäseneltä itseltään tai hänen huoltajaltaan (alle 15 v. juniorijäsenet).
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7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei ilman jäsenen kirjallista tai sähköisesti antamaa suostumusta luovuteta järjestön ulkopuolelle.
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin ulkopuolelle. Tietoja käytetään vain järjestön omassa toiminnassa.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Jäsenrekisteriä käsitellään sähköisesti. Rekisterissä oleva tieto on tietokannassa, joka on suojattu salasanoin
ja muin teknisin keinoin. Tietojen käsittely-, haku- ja selaamismahdollisuus myönnetään rekisterin hoidosta
vastaaville yhdistyksen johtokunnan jäsenille.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tietojen korjaamista
Jäsenellä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja jäsenrekisteriin
on tallennettu sekä henkilötietolain 29 §:n mukaisesti oikeus pyytää virheellisen tiedon korjaamista. Tarkastus- ja/tai korjauspyyntö on lähetettävä kirjallisesti ja allekirjoitettuna postitse kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Jäsenellä on henkilötietolain 30 §:n nojalla oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä itseään koskevia
tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Jäsenrekisteriin sisältyviä tietoja
ei käytetä näihin tarkoituksiin.
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