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1. Rekisterinpitäjä
Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys
Rekisterinumero 151.498
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Yhdistyksen sihteeri
risto.vuorenvirta@llv.fi
3. Rekisterin nimi
Jäsenrekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn yleisenä henkilötietolain 8 § mukaisena edellytyksenä on yhdistyksen jäsenen
suostumus. Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen toiminnassa mukana olevista henkilöistä
yhdistyslain 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot
mukaan lukien jäsentiedotteiden posti-/ sähköpostiosoitteet ja muu yhdistyksen sisäinen viestintään
tarvittavat tiedot. Rekisteri ei sisällä mitään arkaluonteisia tietoja rekisteröidyistä.
Henkilötietoja käsittelevät ainoastaan Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö, jonka toimenkuvaan kuuluu
jäsenrekisterin käsittely ja ylläpito. Rekisteriin tallennetut tiedot eivät ole laajasti saatavilla yhdistyksen
sisällä eikä sen ulkopuolella.

5. Säännönmukaiset tietolähteet, tietosisältö ja luovutukset
Jäsentietojen lähteenä ovat jäsenen itsensä antamat tiedot tai jäsenhakemuksen yhteydessä jäseneltä
saadut tiedot jäsenrekisteriä varten.
Jäsenrekisteriin talletetaan seuraavat rekisteröityä koskevat tiedot: jäsenen perus- ja yhteystiedot (nimi,
osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika, kurssin numero) sekä jäseneksi hakemiseen ja
hyväksymiseen liittyvät tiedot. Jäsenrekisteritietoihin ei liitetä henkilötunnusta.
Jäsentietoja luovutetaan vain yhdistyksen toiminnan tarkoitusta varten yhdistyksen sisällä. Jäsenten
nimi- ja osoitetiedot voidaan luovuttaa jäsenlehden postittajalle ja postituspalvelujen tarjoajille. Muille
ulkopuolisille ei jäsentietoja luovuteta.
6. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterissä olevia tietoja ei luovuteta EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.
7. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan
asianmukaisesti. Säilytettäessä rekisteritietoja Internet-palvelimilla, laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta
tietoturvasta huolehditaan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä
palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään
luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden toimenkuvaan henkilötietojen käsittely
kuuluu. Rekisterinpitäjä noudattaa yleisesti hyväksyttyjä käytössä olevia standardeja.
8. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa jäsenrekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen
virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa
hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.
Rekisterinpitäjällä on oikeus tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön EU:n Yleisessä Tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
9.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä ("oikeus tulla
unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyllä on muut EU:n Yleisen Tietosuoja-asetuksen mukaiset
oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää
sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjällä on oikeus tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää
todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön EU:n Yleisessä Tietosuoja-asetuksessa
säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
10. Yhteydenotto
Jos rekisteröidyllä ilmenee kysyttävää rekisteri- ja tietosuojaselostetta koskien tai yksityisyyden
suojaamisesta tai tietojen käyttämisestä koskien, lähetä viesti Rekisterinpitäjän yhteyshenkilön
sähköpostiosoitteeseen.

