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1. Rekisterinpitäjä

Nimi
Itä-Hakkilan omakotiyhdistys ry
Osoite
Kuninkaanmäentie 78, 01260 Vantaa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
040-5036719, ptleino@hotmail.fi

2. Tietosuojasta
vastaava henkilö/
yhteyshenkilö rekisteriä
koskevissa
asioissa

Nimi
Tapio Leinonen
Osoite
Kuninkaanmäentie 78, 01260 Vantaa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
040-5036719, ptleino@hotmail.fi

3. Rekisterin nimi

Itä-Hakkilan omakotiyhdistys ry:n jäsen- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen
käsittelyn
oikeusperusta ja
tarkoitus

Itä-Hakkilan omakotiyhdistys ry:n henkilörekisteriin on kerätty alueella
asuvien ruokakuntien yhteystiedot väestörekisteritietojen ja henkilöiltä
itseltään saatujen tietojen perusteella.
Henkilötietoja käsitellään jäsentoiminnan edistämiseksi sekä
jäsenmaksulaskujen ja jäsenkorttien lähettämiseen.

5. Rekisterin
tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:
-

6. Tietojen
säilyttäminen

Osoitteessa asuvan vanhimman henkilön Sukunimi ja Etunimi
Lähiosoite
Postinumero ja Postitoimipaikka
Laskun numero
Pankkiviite

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on
tarpeellista tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten
toteuttamiseksi.
Henkilöillä on oikeus halutessaan kieltää markkinointimateriaalin
lähettäminen.

7. Säännönmukaiset
tietolähteet

Säännönmukaisina tietolähteinä toimivat Digi- ja väestötietoviraston
rekisteri sekä rekisteröidyt itse (muutokset).

8. Tietojen siirrot ja
säännönmukaiset
luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille kuin pelkästään tulostettaessa
jäsenmaksulaskuja kopiolaitoksessa.
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9. Tietojen siirto
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
säännönmukaisesti
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle
10.Rekisterin
suojauksen
periaatteet

11. Tarkastusoikeus

Tiedot säilytetään rekisteriä hoitavan henkilön lukitussa
tietokoneessa.
Henkilötietoja sisältävät materiaalit hävitetään luotettavalla tavalla
joko silppuamalla tai siirtämällä lukittuun kaappiin.
Rekisteriä hoitavalla henkilöllä on käytössä turvatoimet, jotka
suojaavat viruksia (F-Secure tai vastaava) ja muita haittaohjelmia
sekä ohjelmistovirheitä.
Digitaalisessa muodossa olevaa aineistoa käsittelee vain rekisteriä
hoitava henkilö.
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu
jäsen- ja markkinointirekisteriin. Tarkastuspyyntö tulee lähettää
kirjallisesti ja allekirjoitettuna kohdassa 2 ilmoitetulle vastuuhenkilölle.
Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti
rekisterinpitäjän luona.
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa
säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

12. Oikeus vaatia
Rekisteröity on itse vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja
tiedon korjaamista rekisteröidyn tulee ilmoittaa, mikäli hänen antamissa tiedoissa
tapahtuu muutoksia.
Halutessaan päivittää vanhentuneen tai virheellisen tiedon,
rekisteröidyn tulee olla yhteydessä kohdassa 2 mainittuun
vastuuhenkilöön.
13. Muut
henkilötietojen
Henkilö voi myös milloin tahansa halutessaan perua suostumukseen
käsittelyyn liittyvät perustuvan tietojen käsittelyn.
oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus saada omat henkilötietonsa jäsennellyssä ja
yleisesti käytössä olevassa muodossa siirtääkseen tiedot
järjestelmästä toiseen, toiselle rekisterinpitäjälle. Tämänkaltaiset
tietopyynnöt voi osoittaa kohdassa 2 mainitulle henkilölle.
Jos rekisteröity katsoo, että lakisääteisiä oikeuksia on rikottu, hänellä
on oikeus tehdä asiasta valitus kansalliselle tietosuojaviranomaiselle
tai muulle Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen
tietosuojaviranomaiselle.

14. Selosteen
muuttaminen

Suomessa valvovana viranomaisena toimii Tietosuojavaltuutettu.
Itä-Hakkilan omakotiyhdistys ry:llä on oikeus päivittää tietosuoja- ja
rekisteriselostetta vastaamaan sen hetkistä tilannetta vastaavaksi.

