1 Rekisterinpitäjä
Saimaan SETA ry 2429707-2
Raatimiehenkatu 22 B 19, 53100 Lappeenranta
2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Marko Inkinen, jäsensihteeri Saimaan SETA ry
Puh: 045 3325869 / sähköposti: jasensihteeri@gmail.com
3 Rekisterin nimi
Saimaan SETAn jäsenrekisteri
4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Saimaan SETAn jäsenten edunvalvontaan ja yhteydenpitoon liittyvä käsittely. Tietojen käsittelyä varten on
saatu suostumus rekisteröidyltä. Henkilötietojen käsittely perustuu Yhdistyksen lainsäädännölliseen
velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä.
5 Rekisterin tietosisältö
Hakemuksiin liittyvät pakolliset tiedot: nimi-, kotipaikka- ja sähköpostitiedot
Hakemuksiin liittyvät vapaaehtoiset tiedot: puhelin- ja osoitetiedot.
6 Rekisterin tietolähteet
Käsittelemme pelkästään nykyisten jäsentemme ja jäseniksi hakevien meille antamia tietoja.
7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolille.
8 Tietojen siirto kolmanteen maahan (ETA-alueen ulkopuolelle) tai kansainväliselle järjestölle
Tietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.
9 Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on yhdistyksen jäsen. Jäsenyyden
päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuoden ajan jäsenyyden päättymisestä
yhdistyksen oikeutetun edun perusteella, ts. mahdollisiin oikeusvaateisiin puolustautumisen takia (KKO
2017:15). Henkilötiedot voidaan säilyttää myös tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö.
10 Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri on talletettu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuun tietokantaan, johon on
pääsy vain Saimaan SETAn tähän valtuuttamilla henkilöillä.
Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin
kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten
toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään
edellä mainittua ajanjaksoa pidempään.
11 Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoonsa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä
on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja
tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntöpohja löytyy yhdistyksen kotisivuilta. Tarkastuspyyntö tulee

osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna seuraavaan osoitteeseen: Saimaan SETA ry, Raatimiehenkatu 22 B 19,
53100 Lappeenranta
12 Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista
Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä.
Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja
ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot
rekisteristä. Tietosuojasta vastaava henkilö johtaa toimenpiteen käsittelyä.
13 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada
häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja
koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi
rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia. Jokaisella
rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin
jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity
katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
14 Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä
tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 5.8.2019.

