Valajärven suojeluyhdistys ry.

TIETOSUOJASELOSTE
Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR)
mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 20.5.2018.
Viimeisin muutos 24.5.2018

1.

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilöt
Rekisterinpitäjä: Valajärven suojeluyhdistys ry. (”Yhdistys”)
Kotisivut: www.valajarvi.fi
Puheenjohtaja Pekka Koskinen
Osoite: Rantatie 48, 02730 Espoo
Puhelin: 0400 444 618
Sähköposti: pekka.koskinen(at)bravelogistics.fi
Rahastonhoitaja Aila Santanen
Osoite: Arhipanpolku 8 B 2, 00420 Helsinki
Puhelin: 050 5966 737
Sähköposti: aila.santanen(at)live.fi

2.

Rekisteri
Rekisterin nimi on Valajärven suojeluyhdistys ry:n jäsenrekisteri (”Rekisteri”).
Rekisterissä käsitellään Yhdistyksen jäsenien ja sen entisten jäsenien sekä myös
Yhdistyksen toimintaan liittyvien organisaatioiden yhteyshenkilöiden sekä sen
luottamushenkilöiden henkilötietoja (”Rekisteröity”).

3.

Oikeusperusteet
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle
on henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja
yksiselitteinen). Tämä ilmenee mm. siten, että Rekisteröity on ilmoittanut
yhteystietonsa Yhdistykselle tai että Rekisteröity on maksanut Yhdistyksen
lähettämän jäsen- tai jätehuoltomaksun.
Muita oikeusperusteita on, että käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen
velvoitteen noudattamiseksi. Tällainen velvoite on, että Yhdistys huolehtii keskitetysti
jätehuoltolain mukaisesta Valajärven alueen vapaa-ajankiinteistöjen jätehuollosta.
Yhdistyksellä on myös yhdistyslakiin perustuva velvoite ylläpitää jäsenrekisteriä.

4.

Henkilötietojen käyttötarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito jäsenistöön, Valajärven
ympäristön kiinteistönomistajiin ja muihin yhteistyökumppaneihin.
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.
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5.

Käsiteltävät henkilötiedot
Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:
•
•
•
•
•
•
•
•

6.

Rekisteröidyn etu- ja sukunimi;
Rekisteröidyn kotiosoite;
Rekisteröidyn mökin osoite;
Rekisteröidyn sähköpostiosoite;
Rekisteröidyn puhelinnumero;
Rekisteröidylle määrätyn jäsenmaksun ja jätemaksun suuruus;
Rekisteröidyn maksamien jäsenmaksujen ja jätemaksujen suuruudet tältä ja
kahdelta edeltävältä vuodelta;
Viimeisimmän jäsen- ja jätemaksulaskun viitenumero

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan mm. yhdistyksen kotisivuilta lähetetyistä
viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, tapaamisista ja muista tilanteista, joissa
Rekisteröity luovuttaa tietojaan.
Henkilötietoja kerätään myös Yhdistyksen muilta jäseniltä kuten naapureilta sekä
osoitetietoja antavilta yrityksiltä (Fonecta).
Yhdistyksen kotisivuilla ei käytetä evästeitä eikä kerätä yksilöityjä tietoja käyttäjistä.
Yhteydenotto-lomakkeella annettavat tiedot välitetään sähköpostilla kotisivujen
ylläpitäjälle.

7.

Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot tallennetaan suljetussa järjestelmässä, johon
on pääsy ainoastaan yhdistyksen rahastonhoitajalla. Tiedot varmuuskopioidaan
säännöllisesti.

8.

Henkilötietojen luovutukset ja siirrot
Henkilötietoja ei luovuteta, julkaista eikä siirretä ulkopuolisille.

9.

Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin Rekisteröity on Yhdistyksen
jäsen tai hänellä on vapaa-ajan kiinteistö Valajärven läheisyydessä. Jäsenyyden
päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuoden ajan
jäsenyyden päättymisestä.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut
tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon
täydentämistä.
Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua,
pyyntö tulee esittää rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa
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pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa EU:n
tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön
mukaisesti milloin tahansa:
•
•
•
•
•
•
•

•

saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
tarkastaa itseään koskevat Yhdistyksen käsittelemät henkilötiedot;
vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
vaatia henkilötietojensa poistamista;
peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin
kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen
tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen
käsittelyperusteena on Yhdistyksen oikeutettu etu;
saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot
toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset
henkilötiedot Yhdistykselle, Yhdistys käsittelee kyseisiä henkilötietoja
rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti;
vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö
tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot kohdan mukaisesti. Yhdistys voi pyytää
rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn
henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön
toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

12. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle
valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion
valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli
Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan
tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

13. Yhteydenotot
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä
tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee ensi sijassa tehdä yhdistyksen
kotisivujen kohdasta ”Ota yhteyttä” tai sähköpostitse puheenjohtajan tai
rahastonhoitajan osoitteeseen. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä
henkilökohtaisesti tai kirjallisesti puheenjohtajaan tai rahastonhoitajaan.

14. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön
muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 24.5.2018.

