Tyhjennä lomake

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

15.5.2018

Nimi

Pieksämäen Muistiyhdistys ry
Osoite

Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

p. 050 594 7868
Nimi

2
Yhteyshenki- Heidi Kesänen
lö rekisteriä Osoite
koskevissa Harjukatu 24 A 17, 76100 Pieksämäki
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

p. 050 594 7868 s-posti: heidi.kesanen(at)outlook.com
3
Rekisterin
nimi

Jäsenrekisteri

4
Yhdistyksen jäsenyyteen liittyvien asioiden hoitaminen: jäsenmaksulaskutukset,
Henkilötietojäsenkirjeiden
postitus, Muistilehden toimitus
jen käsittelyn
tarkoitus

5
Rekisterin
tietosisältö

Jäsenistä tallennetaan rekisteriin aina vähintään nimi ja osoite. Lisäksi jäsenen niin
halutessa, voidaan hänestä tallettaa myös muista henkilötietoja, kuten puhelinnumero.
Jokaisen jäsenen kohdalla merkitään myös kiinnostus vapaaehtoistyötä kohtaan,
markkinoinnin suostumus/kielto ja toivottu Muisti-lehden toimitustapa (paperinen vai
sähköinen).

6
Säännönmukaiset
tietolähteet

Kun jäsen ilmoittaa haluavansa erota yhdistyksen jäsenyydestä (kirjallisesti tai
puhelimitse), hänet merkitään rekisterissä statukselle "eronnut". Tämän jälkeen hänen
tietonsa säilyvät eronneiden listalla 3kk ajan, minkä jälkeen ohjelma automaattisesti
poistaa jäsenen tiedot pysyvästi. Tällä toiminnalla annetaan niin sanottu harkinta-aika
Kaikki rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan jäseniltä www-lomakkeiden,
eroamiselle. Jäsenen erikseen pyytäessä hänet voidaan myös suoraan merkitä
sähköpostiviestien, tekstivestien, puhelinsoittojen, paperisten liittymislomakkeiden tai
poistetuksi, jolloin tiedot häviävät saman tien ilman 3kk harkinta-aikaa.
kirjeiden kautta sekä muissa tilanteissa, joissa jäsen luovuttaa itse haluamiaan tietoja.
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7
Pieksämäen Muistiyhdistys ry:n jäsenrekisterin tiedot välittyvät myös Muistiliitolle heidän
Tietojen
säännönmu- vuosittaista yhdistyksen jäsenmaksulaskutusta varten sekä jäsenille tarkoitetun
kaiset luovu- Muistilehden postittamista varten.
tukset

8
Tietojen siir- Ei siirretä.
to EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Kaikki jäseniä koskeva rekisteritieto on sähköisessä palvelussa (kts. seuraava kohta).

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tietoja säilytetään sähköisessä rekisteripalvelussa (FloMembers-jäsenrekisteri /
palveluntarjoaja Flo Apps Oy).
Palveluntarjoaja on huolehtinut järjestelmän tietoturvasta muun muassa seuraavasti:
1. Jäsenrekisterin dataliikenne on salattu SSL-suojauksella.
2. Kaikki salasanat säilytetään järjestelmässä kryptattuina. Salasanoja ei välitetä
sähköpostilla.
3. Kunkin asiakkaan tiedot sijaitsevat erillisessä tietokannassa.
4. Kriittiset operaatiot, muun muassa kirjautumiset järjestelmään, tallennetaan
järjestelmälogiin.
Tulosta

