Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n sekä EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste on
julkaistu 18.2.2020.
Rekisterin nimi
Multian Moottorikerho ry:n jäsenrekisteri.
Rekisterinpitäjä
Multian Moottorikerho ry
Kelokuja 3, 43600 Multia
https://www.multianmoottorikerho.fi
Puhelin: 0400 645607
Sähköposti: multianmoottorikerho@gmail.com
Tietosuojasta ja rekisteriasioista vastaava henkilö
Jukka Lampinen
Kelokuja 3, 42600 Multia
Puhelin: 0400 645607
Sähköposti: multianmoottorikerho@gmail.com
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä Yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat
henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja
kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja,
joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.
Henkilötietojen keräyksen peruste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu Yhdistyslain vaatimusten
mukaisesti.
Tietoja käsitellään sähköisellä rekisteripalvelulla (Aibonus.com) ja tätä varten tietoja tallennetaan
palveluntarjoajan (Aibonus.com Oy) palvelimille. Lisäksi henkilötietoja käsitellään myös jäsenmaksun
tilisiirtojen ja verkkosivuston lomakkeiden kautta satunnaisesti.
Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina Yhdistyslain vaatimat henkilötiedot eli jäsenen nimi ja
kotipaikka. Lisäksi kerätään seuraavat tiedot:
•
•
•

Jäsenien yhteystiedot: postiosoite, puhelin ja sähköpostiosoite
Jäsenyystiedot (jäsenyyden alkamisajankohta)
Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)

Rekisterin tietolähteet
Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella. Rekisterin tietoja ei kerätä
muista lähteistä tai rekistereistä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Kerho voi luovuttaa jäsentietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.
Kerho voi itse tiedottaa kerhon toimintaan liittyvistä tärkeistä asioista rekisterissä oleville.
Kerho ei luovuta tietoja yhteistyökumppaneilleen ja/tai muille kolmansille osapuolille.
Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle eikä
myöskään EU-alueen tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle.
Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana ja
niihin on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.
Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla
palvelimella.
Multian Moottorikerho ry ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilyttämisestä
parhaan kykynsä mukaan. Lisäksi kaikilla rekisterin käyttöön oikeutetuilla henkilöillä on
vaitiolovelvollisuus.
Tarkastusoikeus
Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty yhdistyksen
jäsenrekisteriin tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tietojen tarkastuspyyntö on
esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle.
Tarkastuspyynnön voi tehdä myös sähköisesti verkkosivustolta www.multianmoottorikerho.fi
löytyvillä yhteydenottolomakkeilla tai sähköpostitse multianmoottorikerho@gmail.com.
Rekisteritietojen korjaaminen
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön
vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen
kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.
Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto määritellyn ajan (10 vuotta)
Kirjanpitolain 2. luvun 10 §:n mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida
poistaa ennen määräajan umpeutumista.
Verkkosivustollamme on lomakkeita, joiden täyttäminen ei välttämättä vaadi henkilötietojen
antamista. Kaikki lomakkeilla lähetetyt tiedot käsitellään kuitenkin luottamuksellisesti eikä
lomakevastauksia jaeta kolmansille osapuolille. Tieto verkkosivustolla lähetetystä lomakkeesta
toimitetaan myös kerhon sähköpostiin (multianmoottorikerho@gmail.com). Sähköpostiviestejä
käsittelee vain sihteeri, puheenjohtaja tai rahastonhoitaja.
Multian Moottorikerho ry:n julkiset ICT-palvelut
Kerhon www-sivut, Facebook, Instagram
Kolmansien osapuolten palveluita koskevat palveluntarjoajien omat tietosuojaan liittyvät
dokumentit.
Tallennamme verkkosivuston kävijätietoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja kokonaisvaltaisen
käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Tallennettuja tietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

Kävijätilastointia varten (Google Analytics), kiinnostavan kohdennetun markkinoinnin luomiseksi
(Facebook-pikseli) sekä verkkosivuston toiminnan optimoimiseksi (esim. sivuston latausajan
pienentäminen)
Kolmannet osapuolet, kuten Facebook saattavat käyttää esim. evästeiden ja muiden
tallennustekniikoiden avulla kerättyjä tietoja analyysipalveluiden tarjoamiseen ja mainosten
kohdentamiseen. Käytämme verkkosivuillamme Facebook pikseli -seurantaa, jolla yksilöimme
sivustovierailuja ja saatamme kohdistaa Facebook-mainontaa mahdollisesti halutulle yleisölle.
Jatkamalla verkkosivuston käyttöä hyväksyt, että keräämme, jaamme ja käytämme henkilötietoja.
Voit halutessasi kieltää erilaisten henkilötietojen keräämisjärjestelmien käytön mm. EDAA:n työkalun
avulla.

