REKISTERISELOSTE
Laatimispäivä 9.4.2018
Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.
1. Rekisterinpitäjä Nimi: Pakilan Visa ry (Y-tunnus 0276070-8)
Yhteystiedot: Pakilantie 55 K, 00660 Helsinki Puh. 050 352 8971

www.pakilanvisa.fi
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö Nimi: Jaakko Revonlinna
Yhteystiedot: 050 352 8971
3. Rekisterin nimi
Pakilan Visa ry:n jäseniin liittyvien tietojen rekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja kerätään yhdistyksen jäsenten yhteystietojen ylläpitämiseen, laskuttamiseen ja kehittämiseen, suunnitteluun, analysointiin sekä tilastointiin ja raportointiin koosteena julkishallinnolle. Yhdistyslain mukaisesti ylläpidettävä jäsenluettelo.
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin talletetaan jäsenen perustiedot (kuten nimi, osoite, syntymäaika, henkilötunnus [tarvitaan vakuutettaville], puhelinnumero, sähköpostiosoite, sukupuoli, huoltajan nimi [tarvitaan alaikäisen kohdalla], huoltajan sähköpostiosoite [tarvitaan alaikäisen kohdalla], huoltajan puhelinnumero [tarvitaan alaikäisen kohdalla]), jäsentiedot eri ryhmiin. Edellä mainittujen tietojen lisäksi rekisterissä voi olla lisätietoja. Pelinumero, lisenssi-ID, kuvien julkaisulupa, paidan koko, erityisruokavalio.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Jäseniä koskevat tiedot saadaan jäseneltä itseltään sekä niitä syntyy jäsenyyden aikana elinkaaren eri vaiheissa niiden
henkilöiden tallentamina, joilla on oikeus tietoihin.
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Rekisterinpitäjä käyttää ulkoisen palveluntarjoajan (Taikala Oy, myClub-palvelu) sähköistä jäsenpalvelua, jonka avulla
rekisterinpitäjä hallinnoi jäsen- ja yhteistyökumppanirekisteriä, laskutusta, tapahtumailmoittautumisia, läsnäoloseurantaa
ja jäsenviestintää.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä Pakilan Visa ry:n henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot sijaitsevat MyClub –verkkopalvelussa, jonka tietosuojaseloste luettavissa
osoitteessa https://www.myclub.fi/tietosuojaseloste/.
Rekisterin tietoja säilytetään niin kauan, kuin ne ovat tarpeen rekisterin tarkoituksen toteuttamiseksi.
9. Rekisteröidyn oikeudet
Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista.
Jäsenet voivat halutessaan tarkastaa, mitä tietoa hänestä on henkilörekisteriin talletettu, jäsenet voivat itse muuttaa tietoja tai vaatia tiedon oikaisua ja poistamista lähettämällä asiaa koskevan viestin info@pakilanvisa.fi.Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.
Muut oikeudet: Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

