Tulkaa kaikki liikkeen tuki ry:n jäsenrekisterin
tietosuojaseloste
1. Rekisterinpitäjä
Tulkaa kaikki -liikkeen tuki ry
tulkaakaikkiliikkeentukiry@gmail.com
c/o Arttu Lindroth
Rasimäentie 791
75790 RUMO
Suomi
2. Yhteyshenkilö
Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Arttu Lindroth, arttulindroth@protonmail.com
3. Rekisterin nimi
Tulkaa kaikki liikkeen tuki ry:n jäsenrekisteri
4. Rekisteröidyt
Tulkaa kaikki liikkeen tuki ry:n jäsenet
5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yhdistyslain mukainen velvoite pitää yllä jäsenluetteloa.
Tulkaa kaikki -liikkeen tuki ry käsittelee jäsenrekisterin henkilötietoja jäsenmaksujen laskutusta
ja seurantaa sekä jäsenviestintää varten.
6. Käsiteltävät henkilötiedot
Jäsenrekisterin yhteydessä käsitellään seuraavia henkilötietoja:
● etu- ja sukunimi
● kotipaikka
● osoite
● sähköpostiosoite
● jäsenmaksutiedot
7. Säännönmukaiset tietolähteet
Saamme tiedot rekisteröidyiltä itseltään.

8. Tietojen luovutus ja siirrot

Luovutamme henkilötietoja EU/ETA alueen ulkopuolelle seuraavasti :
Jäsenrekisterin säilyttämisessä ja jäsenviestinnässä käytetään yhdysvaltalaisia
ohjelmistoja.
● Google Drive -pilvipalvelu. Google on sitoutunut noudattamaan EU-komission
mallisopimuslausekkeita taatessaan riittävän tietosuojatason käsittelemilleen
tiedoille (Google Data Processing and Security Terms 2.0).
● Mailchimp-ohjelma. MailChimp on liittynyt EU-komission hyväksymään Privacy
Shield-järjestelyyn.
9. Tietojen suojaus ja säilytysaika
Jäsenrekisteriä käsittelevät ainoastaan yhdistyksen hallitus sekä toiminnantarkastajat
toiminnantarkastuksen yhteydessä.
Rekisteriä säilytetään pilvipalvelussa niin, että siihen pääsevät käsiksi vain yllä mainitut
käsittelyyn oikeutetut henkilöt.
Jäsentietoja säilytetään niin kauan kuin henkilö on Tulkaa kaikki -liikkeen tuki ry:n jäsen. Mikäli
joitakin tietoja edellytetään säilytettävän laissa tai muusta perustellusta syystä, henkilötiedot
poistetaan välittömästi, kun tällaiselle muuhun käsittelyyn perustuvalle säilyttämiselle ei ole
enää tarvetta.

10. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:
●

tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Jos tiedoissa ilmenee virheitä tai puutteita,
voi rekisteröity pyytää korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

●

vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli rekisteröity kokee, että henkilötietoja on
käsitelty lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta.

●
●

●

vaatia tiedon poistamista. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä.
niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus
peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella
ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Pyynnöt on esitettävä kirjallisena rekisterin pitäjälle. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta
vastustamista tai poistoa koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

12. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi
päivitetty 21.10.2021.

