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REKISTERISELOSTE

ESPOON KIPPARIT RY:N JÄSENREKISTERIN REKISTERISELOSTE
Peruste: Henkilötietolaki 22.4.1999/523 10.§

REKISTERIN NIMI
Espoon Kipparien jäsenrekisteri
REKISTERINPITÄJÄ
Espoon Kipparit ry
Nallenpolku 4 E
02210 Espoo
sähköposti: info@espoonkipparit.fi
REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT
Jäsentietojen ylläpito: yhdistyksen jäsenrekisterin hoitaja, johtokunnan jäsen
Juuso Eloranta
puhelin: 050 4419799
sähköposti: juuso.eloranta@espoonkipparit.fi
JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 §:n mukaisiin käsittelyn yleisiin edellytyksiin.
Jäsenrekisterin tarkoituksena on mahdollistaa
• jäsensuhteen hoitaminen
• jäsenmaksujen periminen
• ajankohtaisten asioiden tiedottaminen ja uutiskirjeiden lähettäminen
• jäsenetujen kohdentaminen
KUVAUS REKISTERÖIDYISTÄ
Espoon Kipparit ry:n jäsenet.
JÄSENREKISTERIIN TALLETETTAVAT TIEDOT
Jäsenrekisteriin kirjataan yhdistyslaissa määritellyt tiedot ja tietoja jäsenyydestä:
• nimi
• yhteystiedot
• syntymäaika
• jäsenyystiedot
• jäsenmaksutiedot
• laivuritutkinto
JÄSENREKISTERIN TIETOLÄHTEET
Tietolähteenä käytetään jäsenen ilmoittamia tietoja.
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REKISTERITIETOJEN LUOVUTTAMINEN
Säännönmukainen jäsentietojen luovuttaminen
• Suomen Navigaatioliitolle vuosittain nimi, jäsenyys ja osoitetiedot
• Postituspalvelun tarjoajalle tarvittaessa nimi ja osoitetiedot
• Jäsenetujen ja palveluiden tarjoajille tarvittaessa nimi ja osoitetiedot
Muu tietojen luovuttaminen
Lähtökohtaisesti tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Mikäli ilmenee tarve luovuttaa tietoja muuhun tarkoitukseen, se voi
tapahtua vain johtokunnan jokaiseen tapaukseen kirjallisesti erikseen antamalla .
Tietojen siirto Euroopan Unionin ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle.
Tietojen luovutus
Tämä Espoon Kipparien jäsenrekisterin rekisteriseloste annetaan tietojen saajalle aina tietojen luovutuksen yhteydessä.
REKISTERÖIDYN KIELTO-OIKEUS
Jäsen voi ilmoittaa luovutus- tai käsittelykiellosta joko kirjallisesti tai puhelimitse rekisteriä hoitavalle henkilölle.
REKISTERITIETOJEN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Jäsenrekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan.
REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS
Jäsenellä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot ja saada niistä pyydettäessä kopiot. Tarkastaminen on
maksutonta kerran vuodessa.
TIEDON KORJAAMINEN
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava
tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton tai vanhentunut henkilötieto.
Jos tiedon korjaamisesta tai tarkastusoikeudesta kieltäydytään, jäsenelle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus ja
hänellä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315,
00181 Helsinki. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle määräyksen tiedon korjaamisesta.
Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ja tiedon korjaamiseksi tulee ottaa yhteyttä rekisteriä hoitavaan henkilöön.
HYVÄKSYMINEN
Tämä Espoon Kipparit ry:n jäsenrekisterin rekisteriseloste on hyväksytty johtokunta kokouksessa 3.6.2015
(johtokunnan kokouksen pöytäkirja 6/2015).

