Tyhjennä lomake

TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§
Lue täyttöohjeet ennen selosteen täyttämistä.
Käytä tarvittaessa liitettä.

1
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

7.5.2018

Nimi (y-tunnus)

Pohjantien nuorisomusiikki ry
O soit e

Pohjankatu 2, 70500 Kuopio
Muut yhteyst iedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoit e)

Puheenjohtaja, pohjantien.nuorisomusiikki@gmail.com
Nimi

2
Jäsenrekisterivastaava
Yhteyshenkilö rekisteriä O soit e
koskevissa Pohjankatu 2, 70500 Kuopio
asioissa
Muut yhteyst iedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoit e)

pohjantien.nuorisomusiikki@gmail.com
3
Rekisterin
nimi

Jäsenrekisteri

4
Yhdistyksen jäsenten tietojen ylläpitäminen. Tietojen ylläpitäminen jäsenten kuulumisesta
Henkilötietojen käsittelyn eri orkesterihin ja luokkiin. Jäsenmäärän tilastointi ja jäsenten laskutus. Jäsenille
tarkoitus
lainattujen soitinten, pukujen ja muun yhdistyksen omaisuuden tilastointi, raportointi ja

laskutus. Yhdistyksen tapahtumiin osallistuvien jäsenten tilastointi, raportointi ja
laskutus.Tiedottaminen jäsenille ja yhdistyksen tilaisuuksiin osallistuville yhdistyksen
toimintaan liittyvistä asioista. Yhteydenpito jäseniin sekä uutiskirjeet ja toiminnan
kehittäminen. Taloudellisen tuen hakemusten käsittely ja stipendien jako. Erilaiset
yhdistyksen toimintaan liittyvät hankkeet.
Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1 ja 7 kohtaan.
5
Rekisterin
tietosisältö

-Yhteystiedot: nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero, vanhemman sähköposti,
puhelinnumero, osoite
-Tieto soitettavasta soittimesta
-Tieto lainatuista soittimista, puvuista ja muusta yhdistyksen omaisuudesta
-Tieto laskujen maksamisesta
-Tieto osallistumisista yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin
-Tieto jäsenen kuulumisesta orkesteriin tai luokkaan
-Tieto stipendin saamisesta
-Taloudellisen tuen hakemukset (vapaamuotoisessa hakemuksessa kerätään tieto
haettavasta summasta ja tarkoituksesta, ei kerätä tulo- ja varallisuustietoja)
-Opettajien palkanmaksuun liittyvät tiedot
-Muut jäsenen suostumuksella kerättävät tiedot tai jäsenen itsensä luovuttamat tiedot

6
Säännönmukaiset
tietolähteet

Jäsenen itsensä tai hänen huoltajansa ilmoittamat tiedot tai mahdollisesti koulun tai
opettajan luovuttamat tiedot.
Yhteystietoja voidaan päivittää osoiterekistereitä tarjoavien palveluntuottajien tiedoilla.
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6
Säännönmukaiset
tietolähteet
(jatkoa)
7
Tietoja voidaan luovuttaa sähköisessä muodossa tai paperitulosteina Pohjantien
Tietojen
säännönmu- Nuorisomusiikki ry:n lukuun yhteistyötahoille siten, että tietoja käytetään yhdistyksen
kaiset luovu- toimintaan läheisesti liittyviien asioiden tiedottamiseen, jäsenrekisterin ylläpitoon tai
tukset

Pohjantien Nuorisomusiikki ry:n määrittämiin tiedotus- ja markkinointitoimenpiteisiin sekä
Pohjantien Nuorisomusiikki ry:n hankkeisiin.

8
Tietojen siir- FloMembersissä ylläpidetyn jäsenrekisterin kautta lähetetyt sähköpostiviestit kulkevat EU:
to EU:n tai
n ulkopuolelle. Laaduntarkkailemiseksi viestit säilytettään muutaman päivän ajan ja
ETA:n ulkosäilytetyistä tiedoista muodostuu henkilörekisteri.
puolelle
9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

Hanketiedosto,
stipenditiedostoa ja taloudellisen tuen hakemuksia säilytetään Google
A Manuaalinen aineisto
Tunnistettava aineisto rekisteröidyistä säilytetään lukitussa tilassa.

B ATK: lla käsiteltävät t iedot

10
Tarkastusoikeus

Tietoja säilytetään sähköisessä rekisteripalvelussa (FloMembers-jäsenrekisteri /
palveluntarjoaja Flo Apps Oy). Järjestelmä täyttää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen
(GDPR) vaatimukset. Sitä monitoroidaan ympäri vuorokauden. Jäsentietojen tietoturvasta
on huolehdittu muun muassa seuraavasti: 1. Verkkoliikenne on SSL-suojattu. 2. Salasanat
säilytetään järjestelmässä kryptattuina. 3. Kriittiset operaatiot tallennetaan
järjestelmälogeihin. FloMembers-palvelu vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan.
Käyttöoikeudet annetaan yhdistyksen toimihenkilöille, jotka tarvitsevat niitä
Henkilötietolaki § 28. Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot.

11
Oikeus vaatia tiedon
korjaamista

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn
vaatimuksesta rekisterissä olevaa, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellistä,
tarpeetonta, puutteellista tai vanhentunutta henkilötietoa.

12
Muut henkilötietojen
käsittelyyn
liittyvät
oikeudet

Tietoja käytetään vain käyttötarkoituksen mukaisesti.

Tulosta

