Mynämäen Toverit ry
TIETOSUOJASELOSTE
Yleistä
Mynämäen Toverit ry (MynTo) käsittelee jäseniä ja palveluja käyttäviä henkilöitä (henkilö)
koskevaa henkilötietoa tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan lainsäädännön
mukaisesti.
Liittymällä jäseneksi ja/tai palvelujen käyttäjäksi, henkilö hyväksyy että käsittelemme häntä
koskevia henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Mihin tarkoitukseen henkilötietoja kerätään ja käsitellään?
Keräämme, säilytämme ja käsittelemme henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin
tarkoituksiin. Käyttötarkoitukset ovat:
●
●
●

yhdistyslain mukainen jäsenrekisteri; jäsenmaksujen perimisen ja jäsentiedotteiden
lähettämisen hoitamiseksi
lista palvelujen käyttävistä henkilöistä; palvelumaksujen perimisen hoitamiseksi.
vakuutuksen ottamista varten henkilöltä kerätään myös henkilötunnus

Mitä henkilötietoja kerätään ja mistä lähteistä?
Keräämme henkilötietoja pääasiassa henkilön oman yhteydenoton yhteydessä tai
myöhemmin palveluidemme käytön yhteydessä. Tämän lisäksi saatamme kerätä tietoja
julkisista lähteistä ja rekistereistä, kuten puhelinluettelo.
Henkilöstä kerätään seuraavia tietoja:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Nimi
Osoite
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Syntymäaika
Sukupuoli
Liittymisvuosi
Mitä palvelua käyttää
Asuuko samassa osoitteessa joku muu jäsen
Henkilötunnus, vain mikäli sitä tarvitaan vakuutusta varten

Julkisista lähteistä kerättävät tiedot:
●
●

Puhelinnumero
Osoite
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Millä perusteella henkilötietoja käsitellään?
Huolehdimme siitä, että meillä on aina lain edellyttämä peruste henkilötietojen
käsittelemiselle. Käsittelemme myös henkilötietoja yhdistyslaissa oikeutetun edun ja
velvollisuuden nojalla.

Kuka käsittelee tietoja ja luovutetaanko niitä kolmansille?
Henkilötietoja käsittelee yhdistyksessä taloudenhoitaja, puheenjohtaja, toiminnantarkastaja.
Listaa palvelujen käyttäjistä käsittelee myös palvelusta vastaavaa henkilö. Lisäksi
henkilötietoja voi käsitellä yhdistyksen hallituksen erikseen nimeämä henkilö.
Muutoin luovutamme tietoja vain lain tai toimivaltaisen viranomaisen sitä edellyttäessä.
Vakuutusyhtiölle luovutamme vakuutuksen ottamista varten tarvittavat tiedot.

Luovutetaanko tietoja EU:n ulkopuolelle?
Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta EU:n ulkopuolelle.

Kauanko henkilötietoja säilytetään?
Emme säilytä henkilötietoja pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai
kuin sopimus tai laki vaatii. Henkilötietojen säilytysajat voivat kuitenkin vaihdella
käyttötarkoituksesta ja tilanteesta riippuen. Pyrimme aika ajoin myös päivittämään tietoja.

Miten tietoja säilytetään ja suojataan?
Tietoja säilytetään tietokoneella MS Access-tietokannassa, jotka on suojattu alan yleisten
käytäntöjen mukaisesti. Keräämämme ja käsittelemämme henkilötiedot pidetään
luottamuksellisina eikä niitä ilmaista ulkopuolisille.

Tietojen antamisen pakollisuus ja antamatta jättämisen
seuraukset?
Jos henkilö ei anna henkilötietoja, hän ei voi olla jäsen tai käyttää palveluitamme. Niinpä jos
henkilö ei halua, että käsittelemme hänen tietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti,
henkilön ei tule toimittaa meille mitään tietoja.

Millaisia oikeuksia ja vaikutusmahdollisuuksia henkilöllä on?
Pääsy tietoihin
Henkilöllä on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö häntä koskevia
henkilötietoja sekä saada tietää mitä häntä koskevia henkilötietoja käsittelemme. Lisäksi
henkilöllä on oikeus saada täydentäviä tietoja henkilötietojesi käsittelyn perusteista.
Oikeus saada virheet korjatuksi
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Henkilöllä on oikeus pyytää, että korjaamme häntä koskevat virheelliset tai vanhentuneet
taikka muuten puutteelliset henkilötiedot.
Oikeus vastustaa käsittelyä
Mikäli käsittelemme henkilötietoja yleisen edun taikka oikeutetun etumme perusteella,
henkilöllä on oikeus vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä siltä osin, kuin
käsittelylle ei ole olemassa sellaista huomattavaa syytä, joka syrjäyttäisi hänen oikeutensa
taikka käsittely ei ole tarpeen oikeudellisen vaateen hoitamiseksi. Huomaathan, että tässä
tilanteessa emme todennäköisesti voi pitää henkilöä enää jäsenenä tai tarjota hänelle
palveluita.
Oikeus rajoittaa käsittelyä
Henkilöllä on tietyissä tilanteissa oikeus vaatia, että rajoitamme henkilötietojen käsittelyä.

Miten henkilö voi toteuttaa oikeutensa?
Henkilö voi toteuttaa edellä kuvatut oikeutensa ottamalla meihin yhteyttä esimerkiksi
lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@mynto.org. Pyydämme henkilöä samalla
mainitsemaan nimen, osoitteen ja puhelinnumeron, sekä liittämään viestiin passi-, ajokorttitai muun henkilötodistuskopion, jotta voimme varmistaa henkilöllisyyden. Mikäli henkilö
katsoo, että henkilötietojen käsittely ei ole lainmukaista, hän voi myös tehdä valituksen
toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta päivittää?
Saatamme tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintamme taikka
tietosuojaperiaatteidemme muuttuessa. Päivitykset voivat tulla ajankohtaisiksi myös
lainsäädännön muuttuessa. Muutokset tulevat voimaan, kun olemme julkaisseet päivitetyn
tietosuojaselosteen. Pyydämmekin sinua siitä syystä tutustumaan tämän tietosuojaselosteen
sisältöön säännöllisin väliajoin.

Mihin voin ottaa yhteyttä tietosuoja-asioissa?
Yhteystiedot:
Mynämäen Toverit ry, Honkatie 18, 23100 Mynämäki
Puh: 040 521 3277, info@mynto.org.
Immo Laine, immo.laine@dnainternet.net
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