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-------------------------------------------Yhteyshenkilölle voidaan esittää erilaisia henkilötietojen käsittelyä koskevia tiedusteluja.

Timo Taulavuori
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-------------------------------------------Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle.
Manuaalisen aineiston suojausta voidaan kuvata mainnal
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tietosuoja-astiassa käytön jälkeen.

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat tiedot ja vaatia oikaisua sekä
todeta oikaistun version oikeellisuus. Jäsenrekisteriä säilytetään kolmella Puutarhaliiton
tietokoneella (toimitusjohtaja, toimistosihteeri ja laatupäällikkö), jotka ovat salasanalla
suojattuja ja niitä säilytetään valvotusti tai lukitussa tilassa. Vain heillä on myös oikeus
lisätä, muokata ja poistaa tietoja rekisteristä. Jos asianomainen haluaa nähdä tiedot, ne
voidaan tulostaa hänelle kerran vuodessa veloituksetta. Muutoin peritään toimistomaksu 50
€. Tietoja luovutetaan vain henkilöille, jotka pystyvät osoittamaan henkilöllisyytensä
tietopyynnön yhteydessä. Tämä voi tapahtua henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai
muutoin todistamalla kiistattomasti henkilöllisyytensä. Jos rekisterissä oleva haluaa
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