Pihvikarjaliiton tietosuojaseloste
Pihvikarjaliiton jäsenrekisteri
1. Rekisterin pitäjä Pihvikarjankasvattajien liitto ry, c/o Tili ja tarkastus Olli Lehtimäki Oy, Pätsiniementie 9,
37800 Akaa. Sähköposti: info(at)pihvikarjaliito.fi www.pihvikarjaliitto.fi
2. Yhteyshenkilöt Ulla Soilammi, ulla.soilammi(at)tilijatarkastus.com
3. Rekisterin nimi Pihvikarjaliiton jäsenrekisteri
4. Rekisterin käyttötarkoitus Henkilötietoja käsitellään jäsenmaksujen laskutuksen yhteydessä,
jäsenetuihin kuuluvan Pihvikarja-lehden postittamiseen, jäsenkirjeiden lähettämiseen sekä
jäsentapahtumien toteuttamisen ja muiden tapahtumiin ja toimintaan osallistumiseen liittyvien
toimenpiteiden yhteydessä.
5. Rekisterin tietosisältö Rekisteriin kerätään jäsenten henkilötietoja: henkilön/henkilöiden nimi,
yhteystiedot ja laskutustiedot, jos ne eroavat osoitetiedoista.
6. Säännönmukaiset tietolähteet Pihvikarjaliiton jäsenet ovat ilmoittaneet tietonsa liittyessään
yhdistykseen. Uudet jäsenet ilmoittavat tietonsa liiton verkkosivuilla olevalla ilmoittautumislomakkeella,
kirjeitse tai sähköpostitse.
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset Rekisterin henkilötietoja käsittelevät Pihvikarjaliiton
kirjanpidosta ja toiminnan koordinoinnista vastaavat henkilöt. Tietoja luovutetaan Pihvikarja-lehden
painatuksesta ja postituksesta vastaavalle yritykselle jokaista lehden numeroa varten erikseen. Postituksen
jälkeen painotalo hävittää sille luovutetut tiedot.
8. Tietojen siirto EU- ja ETA -maiden ulkopuolelle Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA -maiden ulkopuolelle.
9. Rekisterin suojauksen periaatteet Henkilötietoja säilytetään Pihvikarjaliiton toimihenkilöiden
tiedostoissa. Tiedostot ovat tietokoneella salasanan takana ja tietokoneet on suojattu palomuurilla.
Paperilomakkeilla kerätyt tiedot säilytetään omassa kansiossaan kirjanpitäjän tiloissa. Tiedoista säilytetään
kirjanpitoon ja arkistointiin tarvittavat tiedot. Kaikkia kerättyjä tietoja käsitellään kansallisen lainsäädännön
ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.
10. Rekisteröidyn oikeudet tarkistaa ja korjata tietoja sekä oikeus tulla unohdetuksi. Rekisteröidyillä on
oikeus tarkistaa, muokata tai pyytää poistettavaksi omia tietojaan.

Pihvikarja-lehden sidosryhmärekisteri
1. Rekisterin pitäjä Pihvikarjankasvattajien liitto ry, c/o Tili ja tarkastus Olli Lehtimäki Oy, Pätsiniementie 9,
37800 Akaa. Sähköposti: info(at)pihvikarjaliito.fi www.pihvikarjaliitto.fi
2. Yhteyshenkilö Susanna Heikkinen, susanna.heikkinen(at)pihvikarjaliitto.fi; Ulla Soilammi,
ulla.soilammi(at)tilijatarkastus.com
3. Rekisterin nimi Pihvikarjaliiton sidosryhmärekisteri
4. Rekisterin käyttötarkoitus Tietoja käsitellään Pihvikarja-lehden postittamiseen, ilmoitusmyynnin
laskutukseen sekä muuhun Pihvikarjaliiton tapahtumiin ja toimintaan liittyvään tiedottamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö Rekisteriin kerätään Pihvikarjaliiton sidosryhmään kuuluvan organisaation ja/tai
henkilön nimi, osoite ja sähköposti.
6. Säännönmukaiset tietolähteet Pihvikarjaliiton sidosryhmät ovat tekemisissä liiton ajamien asioiden
parissa, ilmoittavat liiton lehdessä, toimivat pihvilihan tuotantoketjussa tai ilmoittautuvat itse rekisteriin.
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset Rekisterin henkilötietoja käsittelevät Pihvikarjaliiton toiminnan
koordinoinnista vastaavat henkilöt. Tiedot luovutetaan Pihvikarja-lehden painatuksesta ja postituksesta
vastaavalle yritykselle jokaista lehden numeroa varten erikseen. Postituksen jälkeen painotalo hävittää sille
luovutetut tiedot.
8. Tietojen siirto EU- ja ETA -maiden ulkopuolelle Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA -maiden ulkopuolelle.
9. Rekisterin suojauksen periaatteet Tietoja säilytetään Pihvikarjaliiton toiminnasta vastaavien
tiedostoissa. Tiedostot ovat tietokoneella salasanan takana ja tietokoneet on suojattu palomuurilla. Kaikkia
kerättyjä tietoja käsitellään kansallisen lainsäädännön ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.
10. Rekisteröidyn oikeudet tarkistaa ja korjata tietoja sekä oikeus tulla unohdetuksi. Rekisteröidyillä on
oikeus tarkistaa, muokata tai pyytää poistettavaksi omia tai samassa organisaatiossa työskentelevien
henkilöiden osoitetietoja.

