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

1
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

24.5.2018

Nimi

Suomen Alppikerho ry.
Osoite

PL 812, 00101 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

info@alppikerho.fi
2
Yhteyshenkilö
rekisteriä
koskevissa
asioissa
3
Rekisterin nimi
4
Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitus

5
Rekisterin
tietosisältö

Nimi

Henna Paalanen
Osoite

Kolsarintie 1 B 29, 00390 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

puheenjohtaja@alppikerho.fi
Suomen Alppikerhon Jäsenrekisteri.

Yhdistyslain säätelemä jäsenrekisteri. Rekisterin käsittelyn tarkoituksena yhdistyksen jäsenmäärän,
kotipaikan, sukupuoli- ja ikäjakauman todentaminen sekä yhdistyksen jäsenten tavoittaminen.

Yhdistyslain vaatimat: etunimi, sukunimi sekä kotipaikka. Lisäksi osoitetiedot, sähköpostiosoite,
sukupuoli ja ikä.

6
Säännönmukaiset
Jäsenrekisterin tiedot pyydetään jäseneltä itseltään. Rekisterissä oleva yhdistyksen jäsen saa
tietolähteet
milloin vain pyydettäessä nähdä omat tietonsa, muuttaa niitä tai pyytää poistaa ne pysyvästi.
Yhdistyslain vaatimat tiedot on kuitenkin säilytettävä jäsenrekisterissä jäsenyyden ajan.

7
Tietojen
säännönmukaiset Tietoaja säilytetään digitaalisesti ja suojatusti. Jäsenrekisteristä poimittuja tietoja luovutetaan Suomen
luovutukset
Kiipeilyliitolle jäsenyyteen kuuluvaa tapaturmavakuutusta varten sekä seurojen jäsenmäärän
jäsenmäärien, sukupuolijakauman ja ikärakenteen todentamiseen. Tietoja ei luovuteta muille.

8
Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

1

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Ei manuaalista aineistoa.
B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Jäsenrekisterin sekä sähköpostilistan tiedot on tallennettu digitaalisesti ja suojattu asianmukaisesti.

Jäsenrekisterin tietoja säilytetään sähköisessä rekisteripalvelussa (FloMembers-jäsenrekisteri /
palveluntarjoaja Flo Apps Oy). Palveluntarjoaja on huolehtinut järjestelmän tietoturvasta muun muassa
seuraavasti:

-

Välineeseen kirjautuminen on salattu 256-bittisellä SSL-suojauksella.

-

Sähköpostitse välitetään vain kertakäyttösalasanoja. Kaikki salasanat säilytetään
järjestelmässä kryptattuina.

-

Kunkin asiakkaan tiedot sijaitsevat erillisessä tietokannassa.

-

Kriittiset operaatiot, muun muassa kirjautumiset järjestelmään, tallennetaan
järjestelmälogiin.

-

Järjestelmä sijaitsee murtosuojatussa ja vartioidussa palvelinsalissa, jonka
kuluntarkkailujärjestelmä on varustettu liiketunnistimin ja kameravalvonnalla. Laitteistoihin
on fyysinen pääsy ainoastaan nimetyillä vanhemmilla järjestelmänvalvojilla.

Sähköpostilistaa säilytetään jäsenrekisteristä erillään Mailchimp -palvelussa. Jäsenyydet, kurssimaksut ja
erilaisten tapahtumien maksut hoidetaan Holvi-palvelun kautta. Holviin tallentuu ostosten teon
yhteydessä annetut tiedot. Tietoihin pääsee käsiksi ainoastaan hallituksen keskuudestaan nimeämät
henkilöt. Tiedot jäsenestä säilytetään jäsenyyden ajan, ja hävitetään sen jälkeen.

10
Tarkastusoikeus

Jäsenellä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja
jäsenrekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö on lähetettävä kirjallisesti ja allekirjoitettuna postitse
kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen.

11
Oikeus vaatia
Jäsenellä on henkilötietolain 29 §:n mukaisesti oikeus pyytää virheellisen tiedon korjaamista.
tiedon korjaamista
Korjauspyyntö on lähetettävä kirjallisesti ja allekirjoitettuna postitse kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen
tai sähköpostiosoitteeseen. Jäsenellä on velvollisuus pitää jäsenrekisterissä olevat tiedot ajan tasalla.

12
Muut
Jäsenellä on henkilötietolain 30 §:n nojalla oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä itseään koskevia
henkilötietojen
käsittelyyn liittyvät tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta
oikeudet
samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Jäsenrekisteriin sisältyviä tietoja ei käytetä
näihin tarkoituksiin.
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