Suomen Kalligrafiayhdistys ry:n tietosuojaseloste
1. Rekisterinpitäjä
Suomen Kalligrafiayhdistys ry
Y-tunnus 2099010-1
2. Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa
Pauliina Yliniitty
puheenjohtaja@kalligrafia.org
Sari Skog
sihteeri@kalligrafia.org
3. Rekisterin nimi
Suomen Kalligrafiayhdistys ry:n jäsenrekisteri
4. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus
Yhdistyslaki (503/1989) velvoittaa yhdistyksen hallituksen ylläpitämään jäsenluetteloa.
Jäsenrekisteriin kerätään vain ne henkilötiedot, jotka ovat tarpeen toiminnan harjoittamista ja
jäsensuhteen hoitamista varten.
Liittyessään Suomen Kalligrafiayhdistys ry:n jäseneksi henkilö antaa yhdistykselle yhteystietonsa,
mikä katsotaan suostumukseksi käyttää niitä em. tarkoituksiin.
5. Rekisterin sisältämät tiedot
Jäsenrekisterin tietosisältö:
Nimi
Postiosoite
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot on saatu pääsääntöisesti jäseniltä itseltään yhdistykseen liittymisen yhteydessä. Jäsenen
on mahdollista täydentää ja päivittää tietojaan ottamalla yhteys yhdistyksen hallituksen jäseneen
suullisesti, puhelimitse tai sähköpostitse.
7. Tietojen luovutus ja siirtäminen
Suomen Kalligrafiayhdistys ry:n jäsenrekisterin sisältämät jäsenten tiedot luovutetaan erillisenä
osoiteluettelona (Excel-taulukkona) Offset Ulonen Oy:lle (Ilmailunkatu 19, 33900 Tampere), joka
postittaa Sulkanen-jäsenlehdet.
Tietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisille viranomaisille näiden esittämien tietopyyntöjen
toteuttamiseksi tai oikeudenmenettelyä varten.
Jäsenluettelossa olevien tietojen luovuttamisesta päättää yhdistyksen hallitus.
8. Tietojen suojaus

Jäsenrekisteri on sähköisessä muodossa yhdistyksen pilvipalvelussa, johon on pääsy ennalta
sovituilla hallituksen jäsenillä. Jäsenrekisteri on myös tallennettuna jäsenrekisterinhoitajan
tietokoneella, joka on suojattu käyttäjätunnuksella, salasanalla, virustorjunnalla ja palomuurilla.
Paperinen jäsenluettelo on arkistoituna puheenjohtajalla/sihteerillä/jäsenrekisterinhoitajalla.
9. Henkilötietojen säilytysaika
Jäsenrekisterin sisältämiä tietoja säilytetään henkilön jäsenyyden ajan ja enintään kolme vuotta
siitä, kun hän on eronnut yhdistyksestä. Jäsenyyden jälkeistä tietoa käytetään sen tarkistamiseen,
onko henkilö ollut jo aiemmin yhdistyksen jäsen.
10. Tietojen käsittelijät
Jäsenrekisteriä voivat jäsenrekisterinhoitajan lisäksi käsitellä yhdistyksen hallituksen jäsenet.
11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Jäsenrekisterin tietojenkäsittely ei sisällä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.
12. Rekisteröityjen oikeudet
Jokaisella rekisteröidyllä on soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa oikeus
- saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
- tarkistaa itseään koskevat rekisteriin tallennetut henkilötiedot
- vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä
- vaatia henkilötietojensa poistamista
- peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli hän kokee, että
henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta
- tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu
voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä
Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista tai poistoa koskevaa pyyntöä
ainoastaan laissa säädetyin perustein. Mikäli rekisterinpitäjä ei suostu rekisteröidyn vaatimuksiin,
on rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on myös oikeus
vaatia, että kiistanalaisten tietojen käsittelyä rajoitetaan siksi aikaa, kunnes asia saadaan
ratkaistuksi.
13. Yhteydenotot
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää sähköpostitse, kirjallisesti tai
henkilökohtaisesti jommallekummalle kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.
14. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.
Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida niistä myös muulla tavoin kuten
sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte
säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutokset selosteessa.
Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 6.1.2020

