Tietosuojaseloste
(2016/679)
Tietosuojalaki 1050/2018

EU:n tietosuoja-asetus

1. Rekisterinpitäjä
Joroisten musiikkiyhdistys ry:n jäsenrekisteri. / Joroisten musiikkiyhdistys ry. Mutalantie 2, 79600
Joroinen. Puhelin 040 7646990, info@joroinenmusicfestival.fi.
2. Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa
Puheenjohtaja Sirkka Immonen
3. Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa tietosuoja-asioissa
Puheenjohtaja Sirkka Immonen
Rekisterinpitäjä pyytää tarvittaessa rekisteröityä täsmentämään pyyntöään. Rekisteröidyn
henkilöllisyys varmennetaan ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä. Rekisterinpitäjä vastaa
asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
4. Rekisterin nimi
Joroisten Musiikkiyhdistys ry:n jäsenluettelo
5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
Yhdistystoimintaa ohjaa Yhdistyslaki 26.5.1989/503. Yhdistyslain 11 §:n mukaan yhdistyksen
jäsenistä on hallituksen pidettävä luetteloa. Luetteloon on merkittävä kunkin jäsenen täydellinen
nimi ja kotipaikka.
Jäsenrekisterin muu tarkoitus on jäsenasioiden hoito: jäsentiedotteet, jäsenkirjeet, kokouskutsut ja
muut kohdistetut palvelut.
6. Rekisterin tietosisältö
Jäsentiedot tallennetaan jäsenen oman ilmoituksen sekä maksusuorituksen mukaan. Ilmoituksen voi
tehdä www.joroinenmusicfestival.fi sivuston kautta lomakkeella tai toimittamalla tiedot
paperilomakkeella Joroisten Musiikkiyhdistys ry:lle.
Liittymis- ja eroamistiedot sekä kunniajäsenyystiedot saadaan hallituksen pöytäkirjoista.
Jäsenrekisterin tietosisältö:
jäsenyyden laji (sääntöjen mukaan perus- ja kunniajäsen)
jäsenen nimi ja kotipaikka
puhelinnumero
osoite
sähköpostiosoite,
maksut
Nimetyllä käyttäjällä (puheenjohtaja) on oikeus tarkistaa tiedot jäsenmaksun laskutuksen
yhteydessä.
7.Säännönmukaiset tietolähteet
Jäsentiedot saadaan jäseneltä itseltään.
8.Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja vastaanottajien ryhmät
Yhdistyksen jäsenillä on Yhdistyslain mukainen oikeus tutustua jäsenluetteloon, johon on merkitty
jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Muita jäsentietoja ei luovuteta.

9. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle
Ei tietojen siirtoa ETA-alueen ulkopuolelle.
10. Rekisterin suojauksen periaatteet ja henkilötietojen säilytysaika
Tietokoneella säilytettävä jäsenrekisteri on tallennettu yhdistyksen tietokoneelle ja suojattu
salasanalla.
Jäsenrekisterin tietoja voivat käsitellä Joroisten Musiikkiyhdistys ry:n hallituksen jäsenet ja
hallituksen keskuudestaan tai ulkopuolelta nimeämä ylläpitäjä. Käsittelijät noudattavat ehdotonta
vaitiolo- ja salassapitovelvollisuutta. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä,
joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus jatkuu
jäsentietojen käsittelyä sisältävien toimeksiantojen tai palvelussuhteen päätyttyä.
Käytön valvonta
Jäsenrekisterin käyttöä valvotaan.
Käytettävyyden varmistaminen
Tiedot suojataan tahalliselta ja tahattomalta tuhoutumiselta.
Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietojen poisto tapahtuu vuoden viimeisessä kokouksessa, jos jäsen ei ole maksanut
jäsenmaksuaan.
11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä hänestä on tallennettu jäsenrekisteriin. Tarkistuspyyntö
tulee tehdä ottamalla yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön sähköpostitse osoitteeseen
info@joroinenmusicfestival.fi. Tarkistusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta. Jos
rekisteröidyn pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään
toistuvasti, rekisterinpitäjä voi joko periä kohtuullisen maksun ottaen huomioon tietojen tai
viestientoimittamisesta tai pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset
kustannukset; tai kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea. Näissä tapauksissa rekisterinpitäjän on
osoitettava pyynnönilmeinen perusteettomuus tai kohtuuttomuus.
Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista
Rekisteröity voi tehdä muutospyynnön omiin tietoihinsa. Siltä osin kuin rekisteröity voi toimia itse,
hänen on ilman aiheetonta viivytystä, saatuaan tiedon virheestä tai, virheen itse havaittuaan, omaaloitteisesti oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekistereissä oleva, virheellinen, tarpeeton,
puutteellinen tai vanhentunut tieto. Siltä osin kuin rekisteröity ei pysty korjaamaan tietoja itse,
korjauspyyntö tehdään ottamalla yhteyttä yhteyshenkilöön osoitteeseen
info@joroinenmusicfestival.fi.
Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä
Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa itseensä
kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia. Rekisteröity voi esittää vastustamista koskevan
vaatimuksensa ottamalla yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen
yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä. Yhdistys voi
kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.
Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä
ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Muut oikeudet
Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus
peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä yhdistykselle
12. Automaattinen päätöksenteko
Joroisten Musiikkiyhdistys ry:n toiminnanohjaus ei sisällä automaattiseen päätöksentekoon
perustuvaa päättelyä.
13. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Rekisterinpitäjä päivittää tietosuojaselosteen, jos sisältö muuttuu lakimuutoksien seurauksena tai jos
rekisterin ominaisuudet muuttuvat. Päivitetty viimeksi 19.5.2020

