Gospel Helsinki ry
Jalavatie 6 b, 00260 Helsinki

TIETOSUOJASELOSTE
1. Rekisterinpitäjä
Gospel Helsinki ry, 2625368-1, Jalavatie 6b, 00260 Helsinki
2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö ja yhteystiedot
taloudenhoitaja Paula Viertola, 0408252111, 61paula.viertola@gmail.com
3. Rekisterin nimi
Jäsentietojen, palkkojen ja palkkioiden saajien sekä tapahtumaosallistujien rekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
-

ylläpitää yhdistyslain mukaista jäsenluetteloa
jäsenasioiden hoito kuten tiedottaminen, yhteydenpito ja jäsenmaksujen hallinta
esiintymisten, matkojen ja tapahtumien järjestäminen
toiminnan kehittäminen, tilastointi, raportointi ja kirjanpito

5. Rekisterin tietosisältö
-

yhdistyslain 11§:n vaatimat henkilötiedot eli jäsenen nimi ja kotipaikka
yhteydenpitoon ja sisäiseen tiedotukseen liittyvät tiedot (puhelinnumero ja sähköpostiosoite)
kuorolaisten valokuvien ja nimien käyttölupa ulkoisessa viestinnässä
muut ajoittain tarvittavat kuorolaisen itsensä luovuttamat tiedot kuten erityisruokavalio
luettelo kuoron omistamien esiintymisasujen käyttäjistä ja haltijoista
jäsenyyden velvoitteisiin liittyvät tiedot (jäsen- ja muiden maksujen maksaminen)
tiedot osallistumisesta kuoron harjoituksiin ja esiintymisiin
palkkioiden maksamiseen liittyvät tiedot kuoron käyttämistä muusikoista, solisteista ja
teknisistä avustajista
yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin ja hankkeisiin liittyvät yhteydenpitoon tarvittavat eijäsenten henkilötiedot (nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite)

6. Säännönmukaiset tietolähteet
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Yhdistyslain 11§:n vaatimat tiedot, yhteydenpitoon ja sisäiseen viestintään, valokuvien ja nimien
käyttölupiin, erityisruokavalioihin ja muihin ajoittain tarvittaviin jäsenen tietoihin liittyvät tiedot
saadaan jäseniltä kuoroon liittymisen yhteydessä. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan muuttuneet
tietonsa.
Rekisterinpitäjä kerää tiedot jäsenmaksujen ja muiden maksujen maksamisesta, osallistumisesta
harjoituksiin, esiintymisiin, tapahtumiin ja matkoihin ja liittyen kuoron omistamien esiintymisasujen
haltijoihin.
Rekisterinpitäjä saa palkkioiden maksamiseen tarvittavat tiedot muusikoilta, solisteilta ja teknisiltä
avustajilta.
Rekisterinpitäjä saa tapahtumiin ja hankkeisiin liittyvät ei-jäseniä koskevat tiedot niihin
osallistuvilta.

7. Säännönmukaisten tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin, eikä niitä siirretä EU:n tai ETA-alueen
ulkopuolelle.
Kuoron matkojen ja esiintymisten yhteydessä luovutetaan esimerkiksi matkanjärjestäjille,
majoituspaikoille ja ruokapalveluiden tarjoajille näiden tarvitsemat tiedot matkoille ja esiintymisiin
osallistuvista.
Gospel Helsinki käyttää ulkoisia sähköisiä palvelutarjoajia (Yammer, Nimenhuuto, Whats up,
MyClub-palvelu) jäsentietojen hallintaan, jäsenmaksujen maksamisen seurantaan,
läsnäoloseurantaan ja sisäiseen viestintään. MyClub-palvelun tiedot on tallennettu
tietokantapalvelimelle, johon pääsy vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan sekä
tietokantapalvelimen osoitteen.
Jäsen on velvollinen itse ylläpitämään omat tietonsa niissä ulkoisissa palveluissa, joihin jäsenelle on
annettu käyttölupa.
8. Suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika
Yhdistyksen hallitus vastaa rekisterin tietojen suojauksesta.
Rekisterin tietoihin on pääsy vain yhdistyksen hallituksen erikseen vuosittain määräämillä
henkilöillä. Sähköisten palvelutarjoajien tietokantoihin pääsy on erikseen määrättyjen henkilöiden
käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla suojattu.
Jäsenet näkevät toistensa jäsenyyden yhteystiedot yammeriin liitetyssä yhteystietorekisterissä ja
kuoron whats up-ryhmissä.
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Rekisterin tietoja säilytetään niin kauan, kuin ne ovat tarpeen rekisterin tarkoituksen
toteuttamiseksi. Jäsenmaksujen ja muiden maksujen maksamiseen ja palkkatietoihin liittyvät tiedot
säilytetään kirjanpitolain edellyttämän ajan kirjanpitäjän pilvipalvelussa ja paperisina tulosteina
osana kirjanpitomateriaalia lukitussa tilassa.

9. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia
virheellisten tietojen oikaisua tai tietojen poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan kirjallisesti
yhdistyksen hallitukselle.
Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018) oikeus vastustaa tai pyytää
tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä
valvontaviranomaiselle.
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