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Rekisterin nimi
Jäsenrekisteri
Yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden tiedot

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteri koostuu rekisteröidyn itsensä antamista henkilö- ym. tiedoista, joita käytetään yhdistyksen toimintaan liittyviin
asioihin, kuten viestintään, osallistujalistojen laadintaan, esiintymisasujen hankintaan, maksutietojen hallintaan sekä
muihin lain sallimiin tarkoituksiin. Rekisteritietoja käytetään myös talousasioiden sekä sopimus- ja asiakassuhteiden
hoitamiseen.

Rekisterin tietosisältö
Jäsenrekisteriin tallennettavia tietoja ovat nimi- ja osoitetiedot, sähköpostiosoite, puhelinnumero, syntymäaika sekä
tarvittaessa pankkitilin numero ja sosiaaliturvatunnus. Lisäksi tallennetaan jäseneksi liittymisaika ja jäsenmaksutieto sekä
jäsenyyden päättymisaika.
Jäsenyyden päättyessä rekisteriin tallennetaan historiankirjoitusta ja yhteydenpitoa varten nimi- ja osoitetiedot,
sähköpostiosoite, puhelinnumero, syntymäaika sekä jäsenyyden alkamis- ja päättymisaika.
Yhteistyökumppaneista ja asiakkaista tallennettavia tietoja ovat nimi- ja osoitetiedot, sähköpostiosoite sekä
puhelinnumero.
Asiakastiedot tallennetaan esiintymiskohtaisiin sopimuksiin sekä laskukohtaisesti kirjanpidon liitteinä oleviin laskuihin sekä
näitä vastaaviin tiedostoihin. Yhteistyökumppaneista ja asiakkaista ei ylläpidetä erillistä koottua henkilörekisteriä.
Myyntilaskutuksen yhdistys hoitaa verkkolaskutuspalvelun avulla. Yhdistys ylläpitää tässä palvelussa laskutuksen
edellyttämiä tietoja.

Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan tapaamisen yhteydessä kirjaamalla tai muulla rekisteröidyn itsensä ilmoittamalla tavalla, esimerkiksi
sähköpostitse tai puhelimitse.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterin tietoja voivat tarkastella yhdistyksen hallituksen jäsenet ja taloudenhoitaja. Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta
ulkopuolisille ilman asianomaisen henkilön suostumusta. Rekisterin tietoja käytetään esiintymis- tai yhteistyösopimuksissa
ja niihin liittyvässä viestinnässä sekä laskutuksessa. Yhdistys voi harjoittaa markkinointiviestintää rekisteröidyn
suostumuksella. Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään
internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterin
pitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja, palvelimen käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta
kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Rekisterin käyttöä valvoo yhdistyksen hallitus.

Rekisteröidyn oikeudet tarkastaa ja korjata tietoja sekä oikeus tulla unohdetuksi.
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa, ja vaatia mahdollisten
virheellisten tietojen korjaamista tai puutteellisten tietojen täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkastaa hänestä
tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee esittää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä. Pyyntö tulee
esittää kirjallisesti rekisterin pitäjälle.

