
     TIETOSUOJASELOSTE 

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

Laatimispäivä  
25.5.2018 

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Salsa Borealis - Pääkaupunkiseudun salsan ystävät ry 

Osoite 

Soukankaari 1 B 48, 02360 Espoo 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

salsaborealis@gmail.com 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Sanna-Mari Pérez 
Osoite 

Soukankaari 1 B 48, 02360 Espoo 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

salsaborealis@gmail.com 

3 
Rekisterin 
nimi 

Salsa Borealiksen jäsenrekisteri 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Henkilötietojen käsittelytarkoitus on tietää, keitä yhdistyksen jäsenet ovat. Jäsenille annetaan 
jäsenkortti, kun he ovat suorittaneet vuosimaksun. Jäsenkortilla saa erilaisia etuja. 

Tietojen käsittelyn tarkoitus on tavoittaa jäsenet, kun heille lähetetään kutsu vuosikokoukseen. 

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Rekisterissä on jäsenen 

- etunimi 

- sukunimi 

- sähköpostiosoite 

- kotikunta 

- jäsenyyden alkamispäivä 

 

Tietoja säilytetään kuluvan vuoden loppuun asti, jonka jälkeen sellaisten jäsenten tiedot poistetaan, 
jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksua ko. vuonna. 

 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkalta itseltään mm. www-lomakkeilla lähetetyistä 
viesteistä ja jäsentilaisuuksissa käsin kerätyistä jäsenlomakkeista.  
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Jäsenrekisterin tietoja ei siirretä EU:n eikä ETA-maiden ulkopuolelle. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Manuaalisesti paperille kerätty jäsentieto tuhotaan asianmukasiesti, kun tiedot on siireety sähköiseen 
jäsenrekisteriin. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot 
suojataan asianmukaisesti. Laitteiston tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.  
Rekisterinpitäjä huolehtii, että tietoja ja palvelimien käyttöoikeuksia ja muita tietojen kannalta kriittisiä 
tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden hallituksen varsinaisten jäsenten toimesta. 

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Jäsenellä on oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu yhdistyksen jäsenrekisteriin. 
Pyyntö täytyy lähettää kirjallisesti osoitteeseen salsaborealis@gmail.com. 

Rekisterinpitäjällä on oikeus pyytää jäsentä todistamaan henkilöllisyytensä ennen tietojen luovutusta. 

Vastausaika jäsenelle on EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti 
kuukauden kuluessa). 

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Jäsenellä on oikeus vaatia tietojensa korjaamista, jos niissä on virhe. 

Pyyntö täytyy lähettää kirjallisesti osoitteeseen salsaborealis@gmail.com. 

Rekisterinpitäjällä on oikeus pyytää jäsentä todistamaan henkilöllisyytensä ennen tietojen luovutusta. 

Vastausaika jäsenelle on EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti 
kuukauden kuluessa). 

12 
Muut henkilö- 
tietojen käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 
 

Rekisterissä olevalla henkilöllä 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.  

Pyyntö täytyy lähettää kirjallisesti osoitteeseen salsaborealis@gmail.com. 

Rekisterinpitäjällä on oikeus pyytää jäsentä todistamaan henkilöllisyytensä ennen tietojen luovutusta. 

Vastausaika jäsenelle on EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti 
kuukauden kuluessa). 

 


