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REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE
PORIN TEKNILLINEN SEURA – TEKNISKA KLUBBEN I BJÖRNEBORG RY
JÄSENREKISTERI

1 REKISTERIN PITÄJÄ
Porin Teknillinen Seura - Tekniska Klubben i Björneborg ry
johtokunta@porinteknillinenseura.fi
http://www.porinteknillinenseura.fi/

2 YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Johtokunta, tietojen ylläpidon yhteyshenkilöinä sihteeri ja rahastonhoitaja
johtokunta@porinteknillinenseura.fi

3 REKISTERIN NIMI
Porin Teknillisen Seuran jäsenrekisteri

4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Henkilötietoja käsitellään Porin Teknillisen Seuran jäsenluettelon ylläpidossa sekä jäsenmaksutietojen ja
yhteystietojen ylläpidossa jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten.

5 REKISTERIN SISÄLTÖ
Rekisteröityjä ovat Porin Teknillinen Seura - Tekniska Klubben i Björneborg ry:n vuosijäsenet ja
kunniajäsenet.
Jäsenrekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka jäseneksi hyväksytty on itse antanut yhdistyksen
käytettäväksi. Jäsenrekisteriin kerätään seuraavat tiedot jäseneksi liittymisen yhteydessä:
-

etu- ja sukunimi
syntymäaika
postiosoite jäsenmaksun ja mahdollisen muun paperisen jäsenpostin postitusta varten
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-

sähköpostiosoite jäsentiedotteiden lähettämistä ja muuta yhteydenpitoa varten
puhelinnumero
tutkinto ja suoritusvuosi (vapaaehtoinen tieto)

Rekisterissä pidetään yllä myös seuraavia tietoja:
-

jäseneksiliittymisvuosi (vuodesta 2017 alkaen)
tiedot maksetuista jäsenmaksuista (kuluva ja kaksi edellistä vuotta)

Tapahtumiin ilmoittautumisten yhteydessä kerätyt tiedot hävitetään tapahtuman jälkeen. Merkittävien
tapahtumien, kuten ulkomaan opintomatkojen osallistujaluettelot arkistoidaan yhdistyksen
pilvipalveluarkistoon.
Sähköiseen henkilörekisteriin tallennettuja henkilötietoja säilytetään jäsenyyden keston ajan.

6 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilötiedot kerätään jäseniksi hyväksytyiltä jäseneksi hakemisen yhteydessä. Tiedot maksetuista
jäsenmaksuista kerätään kirjanpidosta.

7 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta kaupalliseen tarkoitukseen tai kolmansille osapuolille. Mahdollisten
ulkomaan opintomatkojen yhteydessä osallistujien tietoja voidaan tarvittaessa luovuttaa matkan
järjestäjälle.

8 TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9 REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Jäsenrekisteriä käsitellään sähköisesti. Rekisterissä oleva tieto on Excel-tietokannassa OneDrivepilvipalvelussa, joka on suojattu salasanoin. Tietojen käsittely-, haku- ja selaamismahdollisuus on rekisterin
hoidosta vastaavilla yhdistyksen johtokunnan jäsenillä. Heitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

10 TARKASTUSOIKEUS
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö osoitetaan sähköpostilla
(johtokunta@porinteknillinenseura.fi) rekisterinpitäjälle.
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Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta
oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen,
tarpeeton tai vanhentunut henkilötieto.

11 REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTEEN VOIMASSOLO
Tämä rekisteri- ja tietosuojaseloste on voimassa 24.5.2018 alkaen toistaiseksi. Rekisterinpitäjä varaa
itselleen oikeuden päivittää selostetta tarvittaessa lainsäädännön tai yleisten toimintatapojen muutoksen
niin edellyttäessä.

