TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

24.5.2018

Nimi

Naisjärjestöjen Keskusliitto
Osoite

Fredrikinkatu 39 C 22, 00120 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

toimisto@naisjarjestot.fi, 046 9222201
Nimi
2
Anniina Vainio / sijainen Anni Hyvärinen
Yhteyshenki- Järjestösihteeri
Osoite
lö rekisteriä
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
anni.hyvarinen@naisjarjestot.fi, anniina.vainio@naisjarjestot.fi, 050 388 8868

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Jäsenjärjestörekisteri

5
Rekisterin
tietosisältö

Järjestön puheenjohtajan ja/tai toiminnanjohtajan sekä muiden jäsenjärjestön ilmoittamien
yhteyshenkilöiden sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Rekisteri sisältää myös järjestön laskutukseen
käytettävän sähköpostiosoitteen. Jäsenjärjestöt voivat halutessaan ilmoittaa postiosoitteen, mikäli
jäsenasiat toivotaan hoidettavaksi postitse.

Jäsenasioiden hoito: jäsentiedotteet, kokouskutsut, jäsenmaksut, tapahtumakutsut, uutiskirje, muu
kohdennettu postitus
Tietoja säilytetään jäsenyyden ajan ja sen jälkeen mahdollisen laskutuksen kannalta tarpeellinen
aika.

6
Tiedot kerätään jäsenjärjestöiltä jäsentietolomakkeella. Tietoja täydennetään julkisista tietolähteistä
Säännönmu- kuten jäsenjärjestöjen verkkosivuilta. Jäsenjärjestöjä pyydetään päivittämään tietonsa lomakkeella
kaiset tieto- kerran vuodessa.
lähteet
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7
Tietoja ei luovuteta Naisjärjestöjen Keskusliiton ulkopuolelle.
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Tiedot on tallennettu Dropboxiin, joka toimii USA:ssa. Dropboxilla on Privacy Shield Certification.
Tietoja kerätään Google Driven kautta. Google toimii USASSA, ja sillä on Privacy Shield Certification.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Manuaalinen aineisto säilytetään Naisjärjestöjen Keskusliiton toimistossa lukollisessa kaapissa,
johon on pääsy järjestösihteerillä.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Jäsentiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Jäsentietoihin pääsee käsiksi vain salasanalla
suojatuilta Naisjärjestöjen Keskusliiton tietokoneilta.

10
Tarkastusoikeus

Henkilötietolaki 26§. Jäsenellä on oikeus tarkistaa itseään koskevat jäsenrekisteritiedot ja saada
niistä pyydettäessä kopiot. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. Jäsenellä on yhdistyslain
perusteella oikeus tutustua jäsentietoihin.

11
Henkilötietolaki 29§. Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn
Oikeus vaatia vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen
tiedon
kannalta virheellinen, tarpeeton tai vanhentunut henkilötieto.
korjaamista

12
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30 §. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään
koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja
mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia varten. Jäsen voi ilmoittaa luovutus- tai
käsittelykiellosta kirjallisesti tai puhelimitse luetteloa hoitavalle henkilölle.

