TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

2.7.2018

Nimi

Kuolemajärvi-säätiö s.r.
Osoite

Tiilentekijänkatu 6 B 42 20810 Turku
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

tytti.sokura@skr.fi; 0408485560
Nimi
2
Tytti Sokura
Yhteyshenki- Osoite
lö rekisteriä Tiilentekijänkatu 6 B 42 20810 Turku
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
tytti.sokura@skr.fi, 0408485560

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Kuolemajärvi-säätiön hallintoneuvoston, hallituksen jäsenten ja varajäsenten rekisteri. Lisäksi
erillinen säätiön julkaisujen tilaajarekisteri.

5
Rekisterin
tietosisältö

Jäsenrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
- henkilön nimi
- osoite
- sähköposti
- puhelinnumero
- henkilötunnus PRH:ta varten (vain hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten osalta)

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, viestintä, yhteydenpito ja säätiön
julkaisujen ja mahdollisten muiden sidosryhmäkirjeiden lähettäminen. Rekisteriä voidaan käyttää
myös säätiön tiedotteiden postituksiin.

6
Rekisterin tiedot kerätään sähköpostilla tai puhelimella jäseniltä itseltään heidän tultuaan valituksia
Säännönmu- hallintoneuvoston tai hallituksen jäseneksi tai varajäseneksi. Lehden tilaajarekisteri kerätään omien
kaiset tieto- ilmoitusten perusteella.
lähteet

REKISTERISELOSTE

2

7
Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Kuolemajärvi-säätiön ulkopuolelle.
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Säätiö ei toimi EU:n tai ETA:n ulkopuolella siten, että jäsentietoja siirrettäisiin EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

A. Manuaalinen aineisto säilytetään jäsenrekisterin hoitajan kotona.
Rekisteri on ainostaan säätiön hallituksen nimeämän jäsenrekisterinhoitajan tiedossa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Sähköiseen rekisteriin tallennetut tiedot.
Säätiön rekisterinpitäjä päivittää koko ajan säännöllisesti rekisteriä ja pitää sen ajantasalla.
Sähköinen rekisteri on salasanoin suojattu tiedosto, joka on ainoastaan säätiön hallituksen
nimeämän jäsenrekisterinhoitajan tiedossa (henkilökohtaiset tunnukset).
---

Säätiön jäsenrekisterin hoitajana toimii Tytti Sokura 1.6.2018 alkaen. Hänen vastuullaan on
jäsenrekisterin tekninen käyttö. Hän on tietoinen rekisteriin liittyvien tietosuojalain ja -asetuksen
määräyksistä.
10
Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallennetut henkilötiedot.

11
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista

12
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

