REKISTERISELOSTE
Laadittu 22.2.2020.
Hyväksytty 8.3.2020 / Murmuu-teatteri ry johtokunta

Rekisterinpitäjä
Nimi: Murmuu-teatteri ry, 1097435-1
Osoite: Mikkolantie 2, 40950 Muurame
Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Nimi: Lenne Pätsi
Osoite: Kivikkotie 5, 40950 Muurame
Sähköposti: lenne.patsi@gmail.com, teatteri@murmuu.fi
Puhelin: +358 500 640 505
Rekisterin nimi
Murmuu-teatterin jäsenrekisteri.
Rekisterissä käsiteltävien henkilötietojen käyttötarkoitus
Yhdistyksen jäsentietojen ylläpito. Jäsenmaksujen kerääminen. Jäsenkirjeiden
lähettäminen ja jäsenten tiedottaminen.
Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot:
•
•
•
•
•

Täydellinen nimi (etunimi, sukunimi)
Lähiosoite, postitoimipaikka
Syntymäaika
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero

Jäsenellä on velvollisuus ilmoittaa tietojen muutoksista rekisteriasioiden
yhteyshenkilölle.
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Tietojen säilytysaika ja tai säilytysajan määräytymisperusteet
Tiedot säilytetään jäsenyyden ajan ja ne poistetaan jäsenyyden päättyessä.
Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilö toimittaa rekisterin tiedot jäseneksi liittymisen yhteydessä. Muita
tietolähteitä ei käytetä.
Tietojen käsittely
Rekisteritietoja käsittelee yhdistyksen johtokunnan keskuudestaan nimeämä
rekisteriasioiden yhteyshenkilö. Yhdistyksen johtokunnan jäsen tai
yhdistyksen johtokunta voi halutessaan tutustua jäsenrekisteriin.
Yhdistys ei julkaise jäsenrekisteriä eikä luovuta rekisterin tietoja jäsenille eikä
yhdistyksen ulkopuolisille tahoille.
Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille.
Luovuttamisesta päättää teatterin johtokunta.
Tietojen siirto UEU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle
Henkilötiedot pyritään käsittelemään EU- tai ETA-alueella.
Henkilötietojen käsittelyssä voidaan käyttää toimijoita/palveluita (kuten
pilvipalvelut), jolloin henkilötietoja saatetaan siirtää eri maiden välillä.
Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla
käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.
Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä esim.
käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja
käsitellään luottamuksellisesti.
Manuaalisesti tallennettu tieto säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy
vain asiaankuuluvilla henkilöillä.
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Tarkastusoikeus ja tietojen oikaiseminen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on
tallennettu. Tarkistuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioiden
yhteyshenkilölle. Tarkistuspyynnössä tulee mainita nimi, täydelliset
osoitetiedot, syntymäaika, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
Oikaisemme tai poistamme pyynnöstä virheelliset, tarpeettomat tai
puutteelliset henkilötiedot.
Oikeus kieltää tietojen käyttö ja oikeus peruuttaa suostumus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö muuhun kun
jäsenmaksujen perintään. Rekisteröidyllä ei ole mahdollisuutta vaatia tietojaan
poistettavaksi jäsenyyden aikana.
Tietojen käyttökieltoa koskevan vaatimuksen / aiemmin annetun
suostumuksen peruuttamisen voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu
asiaa koskeva ilmoitus rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.
Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity
katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan
henkilörekisterilakia ja/tai EU:n tietosuoja-asetusta.
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