Tyhjennä lomake

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

19.3.2018

Nimi

Puutarhaliitto ry
Osoite

Viljatie 4 C, 00700 Helsinki, y-tunnus 0201910-0
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

09-584 166
Nimi

2
Yhteyshenki- Timo Taulavuori
lö rekisteriä Osoite
koskevissa Viljatie 4 C, 00700 Helsinki
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

timo.taulavuori@puutarhaliitto.fi
3
Rekisterin
nimi

Puutarhaliiton jäsenrekisteri

4
Tietoja käytetään jäsenpostituksiin, -etujen hallintaan ja viestintään. Jäsenrekisteriä
Henkilötietojen käsittelyn käytetään kanavana yhdistyksiin heidän nimeämien henkilöiden kautta. Rekisterin
tarkoitus
henkilöiden kautta hoidetaan jäsenasioita, jäsenmaksujen laskuttamista ja

asiakaspalvelua.

5
Rekisterin
tietosisältö

Tiedot sisältävät nimen, osoitteen, puhelinnumeron, sähköpostisosoitteen, jäsenyystiedon
(yhdistys ja liittymisvuosiluku), luottamustehtävät yhdistyksessä ja merkinnät mahdollisista
Puutarhaliiton huomionsoituksista.

6
Säännönmukaiset
tietolähteet

Jäsenet päivittävät tiedot joko itse tai edustamansa jäsenyhdityksen luottamushenkilön
toimesta.
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7
Tietoja ei luovuteta Puutarhaliiton ulkopuolisille tahoille. Jos rekisterissä oleville lähetetään
Tietojen
säännönmu- viestintää, jossa on mukana kaupallista sisältöä, Puutarhaliitto ry ei luovuta tietoja viestin
kaiset luovu- saajista, vaan jokainen saaja voi olla vapaasti ja omaehtoisesti yhteydessä kaupallisten
tukset

tuotteiden ja palveluiden tarjoajaan.

8
Tietojen siir- Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle.
to EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Kirjallista aineistoa käytetään ainoastaan postitusten yhteydessä ja se hävitetään
tietosuoja-astiassa käytön jälkeen.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

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
tietonsa poistettavaksi, ne poistetaan maksutta viikon sisällä samanaikaisesti kaikista
kolmesta tietokannasta niin, että hänen tietojensa kohdalla jää vain sukunimi ja merkintä
siitä, milloin tieto on poistettu rekisteristä. Vuoden kuluttua tästä tieto voidaan poistaa
Tulosta
kokonaan rekisteristä.

