
Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida
selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, minkälaisia henkilötietoja keräämme
jäsenistämme ja mihin tarkoituksiin voimme tietoja käyttää. Tietosuojaselostetta voidaan
ajoittain muuttaa esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Selosteen uusin versio on
pysyvästi saatavilla osoitteessa tahtiyhdistys.fi.

Rekisterin nimi:
Raskaudenaikaisen menetyksen kokeneet Tähti ry:n jäsenrekisteri

Rekisterinpitäjä:
Raskaudenaikaisen menetyksen kokeneet Tähti ry
Uutiskuja 1 A 10, 01770 Vantaa
Y-tunnus: 3264513-7
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: sihteeri Henna Valkama,
info@tahtiyhdistys.fi

Rekisterin sisältämät tiedot:
Jäsenrekisterissämme käsittelemme jäseniemme yhteystietoja, joita säilytetään
ohjelmassa, josta lähetämme myös laskut. Keräämme jäsenrekisteriimme lisättävistä
henkilöistä seuraavat tiedot:

● Etu- ja sukunimi
● Yrityksen nimi (mikäli jäsenenä yritys)
● Mahdollinen perheenjäsenen nimi (vapaaehtoinen tieto, perhejäsenyyksissä)
● Asuinpaikkakunta
● Sähköposti
● Jäsenyyslaji
● Jäsennumero
● Jäsenyyden alkamispäivämäärä

Henkilötietojen käsittelyn perusteet ja tarkoitus:
Jäsenrekisterin henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyksen lainsäädännölliseen
velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä. Rekisteriä käytetään  henkilötietolakia
noudattaen jäsensuhteen hoitamiseen, yhdistyksen asioista tiedottamiseen ja
laskuttamiseen. Tiedotuslistalta voi poistua milloin vain ja ohjeet poistumiseen on
annettu jokaisessa lähettämässämme viestissä. Jos tahdot että muokkaamme
asiakasrekisterissämme olevia henkilötietojasi tai poistamme ne kokonaan, ota yhteyttä
yhteyshenkilöömme. Häneltä voit myös tarkistaa, onko henkilötietojasi
asiakasrekisterissämme.



Henkilötietojen säilytysaika:
Säilytämme jäsenen henkilötiedot rekisterissä niin kauan kuin hän on yhdistyksen jäsen.
Jos jäsen on ilmoittanut erostaan tai jättänyt edellisen vuoden jäsenmaksun
maksamatta, hänen henkilötietonsa poistetaan kerran vuodessa. Eronnut jäsen voi
myös pyytää tietojen poistamista välittömästi.

Tietojen luovutus:
Emme luovuta, myy tai vuokraa tietojasi kolmansille osapuolille. Emme myöskään
luovuta tai siirrä henkilötietojasi EU:n ulkopuolelle.

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko:
EU:n tietosuoja-asetuksessa profilointi määritellään automatisoiduksi henkilötiedon
käsittelyksi. Emme käytä henkilötietojasi profilointiin.

Rekisterin suojaus:
Kerättävät henkilötiedot tallennetaan rekisteriin digitaalisesti yhdistyksen järjestelmään,
joka on suojattu ulkopuolisten käytöltä (käyttäjätunnuksen ja salasanan taakse).
Rekisteriin on rajattu pääsy vain hallituksen jäsenillä ja aktiiveilla, jotka tarvitsevat
kyseisiä tietoja esimerkiksi laskujen lähettämistä varten. Kaikkia rekisterin käyttäjiä sitoo
vaitiolovelvollisuus.

Sosiaalisen median kanavat ja nettisivut:
Keräämme anonymisoitua kävijätietoa sosiaalisen median kanaviemme käytöstä
(Facebook ja Instagram) sekä nettisivujemme kävijöistä Google Analyticsin avulla.
Käytämme tätä tietoa seurataksemme sivustojemme ja kanaviemme tavoitettavuutta.

Rekisteröidyn oikeudet:
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa häntä koskevat
tiedot ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista rekisterissä. Rekisteröidyllä on myös
oikeus rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä sekä tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen sähköiseen suoramarkkinointiin.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen.
Tarkastus- ja oikaisupyynnöt tulee lähettää sähköpostitse tässä tietosuojaselosteessa
mainittuun sähköpostiosoitteeseen. Tietopyyntö käsitellään viimeistään kahden
kuukauden kuluessa pyynnöstä. Pyynnön esittäjän tulee tarvittaessa pystyä
vahvistamaan henkilöllisyytensä.


