Seloste rekisteröidyn henkilötietojen käsittelystä
Ilmailumuseoyhdistys ry:n jäsen- ja tilausrekisterien henkilötiedot
1. Rekisterinpitäjä
Ilmailumuseoyhdistys ry
Käyntiosoite: Karhumäentie 12, 01530 VANTAA
Postiosoite: PL 42, 01531 VANTAA
Puhelin: 044 306 3954
Sähköposti: info@imy.fi
Verkkosivut: www.imy.fi

2. Tietosuojavastaava
Ilmailumuseoyhdistys ry
Janne Salonen
PL 42, 01531 VANTAA
Puhelin: 050 529 1135
Sähköposti: janne.salonen@imy.fi

3 a. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset
Henkilötietoja käsitellään yhdistyksen jäsenten jäsenpalvelujen toimittamiseen ja vastaavien
palvelujen toimittamiseen asiakkaille, jotka eivät ole yhdistyksen jäseniä.

3 b. Oikeusperusteet henkilötietojen käsittelyyn
Henkilötietojen käsittely on tarpeen sopimuksen täytäntöön panemiseksi (jäsenpalvelujen
toimittaminen sekä asiakkaiden tilaamien tuotteiden ja palvelujen toimittaminen ja
laskuttaminen).
Jäsenten tilausten ja ilmoittautumisten yhteydessä antamia henkilötietoja käytetään
rekisteröidyn suostumuksella jäsenrekisterin ylläpitoon.

4. Ryhmät, joiden henkilötietoja käsitellään
Henkilöjäsenet ja kannatusjäsenten yhteyshenkilöt sekä henkilöasiakkaat ja yritysasiakkaiden
yhteyshenkilöt.

5. Vastaanottajat, joille henkilötietoja luovutetaan
Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta eteenpäin. Tietoja luovutetaan kolmansille osapuolille
vain jäsenpalvelujen tai asiakkaiden tilaamien tuotteiden tai palvelujen toimittamista ja
laskuttamista varten. Myös maksamattomiin laskuihin liittyvää perintää varten tietoja
voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle.

6. Henkilötietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle
Tietoja säilytetään ja käsitellään pääsääntöisesti Suomessa. Rekisterinpitäjän toimittaja voi
kuitenkin siirtää tietoja palvelukeskuksissa EU/ETA-alueella tai sen ulkopuolella.

7. Henkilötietojen säilytysajat
Jäsenrekisteriin ja tilaussähköposteihin kertyneitä henkilötietoja säilytetään toistaiseksi.
Verkkosivujen lomakkeilta tietokantoihin kertyneet henkilötiedot tyhjennetään kerran
vuodessa.

8. Alihankkijat
Rekisterinpitäjä voi käyttää henkilötietojen säilyttämiseen ja käsittelyyn alihankkijoita.

9. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsyä häntä itseään koskeviin
henkilötietoihin eli tarkastaa rekisteriin tallennetut henkilötietonsa EU:n tietosuojaasetuksen mukaisesti.

10. Oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn
Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, suostumus on
peruttavissa ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän tietosuojavastaavaan.

11. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröidyn
mielestä Ilmailumuseoyhdistys ry rikkoo henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä.

12. Henkilötietojen antamisen velvoittavuus
Henkilötietojen antaminen on välttämätöntä asiakkaan tilaaman tuotteen tai palvelun
toimittamiseksi ja sitä koskevan rahasuorituksen saamiseksi tai suostumukseen perustuvan
sopimuksen syntymiseksi.

13. Tietolähteet
Tietoja saadaan ensisijaisesti jäseniltä ja asiakkaalta itseltään.

14. Automaattisen päätöksenteon kuvaus
Henkilötietojen käsittelyyn ei liity automaattista päätöksentekoa.

