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

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

9.1.2020

Nimi

Läntinen tanssin aluekeskusyhdistys ry.
Osoite

Linnankatu 24, 20100 Turku
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

info@l-tanssi.fi
Nimi
2
Sanna Meska
Yhteyshenki- Osoite
lö rekisteriä Linnankatu 24
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
info@l-tanssi.fi

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Jäsenrekisteri

5
Rekisterin
tietosisältö

Asiakkaan perustiedot:
jäsennumero
nimi
henkilötunnus
osoite
puhelinnumero(t)
sähköpostiosoite
äidinkieli
jäseneksi tulopäiväys
jäsenmaksun summa

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Läntinen tanssin aluekeskusyhdistys ry:n
jäsenrekisterin ylläpito.
Henkilötietoja käsitellään seuraaviin käyttötarkoituksiin:
• Yhdistyksen toiminnan tuottaminen, kehittäminen ja viestintä.

6
Asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään ensisijaisesti jäseneltä itseltään ja tietojen päivittäminen on
Säännönmu- ensisijaisesti jäsenen omalla vastuulla.
kaiset tietolähteet

REKISTERISELOSTE

2

7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Rekisterin sisältämiä yhteystietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille esim.
rekrytointitarkoitukseen jäsenen omalla luvalla. Lisäksi rekisterinpitäjä voi luovuttaa yhteystietoja
huolellisesti valikoiduille yhteistyökumppaneiden tanssitapahtumien markkinointitarkoituksiin.
Henkilötietoja voidaan luovuttaa lainsäädännön niin edellyttäessä myös viranomaisille.
Muuten tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Jäsenyyden päättymisen jälkeen tiedot
poistetaan.
Rekisterinpitäjänä on Läntinen tanssin aluekeskusyhdistys ry.

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Henkilötietoja saatetaan siirtää EU:n jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle,
jos se on edellä mainittujen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn
teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan
henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Rekisteri sisältää jäsenhakulomakkeet manuaalisena aineistona.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisterin tiedot sijaitsevat yhdistyksen ylläpitämissä järjestelmissä ja palvelimilla, jotka ovat
teknisesti suojattu.
Tietokannat, niiden varmuuskopiot ja manuaalinen aineisto sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin
pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt .
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Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus tarkista rekisteriin tallennetut tiedot. Vapaamuotoiset
tarkistuspyynnöt osoitetaan sähköpostitse rekisterin ylläpitäjille info@l-tanssi.fi
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Jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus vaatia hänestä rekisterissä olevan virheellisen tiedon
Oikeus vaatia korjaamista. Vapaamuotoiset korjauspyynnöt osoitetaan sähköpostitse rekisterin ylläpitäjille, info@ltiedon
tanssi.fi
korjaamista

12
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan,
Muut henkilö- etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia, sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin
tietojen käsit- henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.
telyyn liittyvät oikeudet

