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

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

17.08.2017

Nimi

Suomen kirjastoseura ry
Osoite

Runeberginkatu 15 A 6 00100 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

info@fla.fi
www.suomenkirjastoseura.fi
Nimi
2
Riikka Rajala
Yhteyshenki- Osoite
lö rekisteriä Runeberginkatu 15 A 6 00100 Helsinki
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
info@fla.fi

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Jäsenrekisteri

5
Rekisterin
tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli
jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Lisäksi kerätään seuraavat tiedot:
• Jäsenien yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)
• Jäsenyystiedot (jäsentyyppi, toimikuva, jäsennumero, jäsenyyden alkamisajankohta)
• Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat
henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja
kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja,
joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.
Tietoja käsitellään sähköisellä rekisteripalvelulla (Netvisor) ja tätä varten tietoja tallennetaan
palveluntarjoajan (Visma OY) palvelimille.

6
Tiedot saadaan jäseniltä liittymisen yhteydessä jäsentietokaavakkeella ja niitä päivitetään
Säännönmu- jäsentietojen muutoslomakkeella sekä jäsenten yhteydenottojen mukaan. Osoitteita päivitetään myös
kaiset tieto- Postin tiedotuspalvelun osoitemuutosraporteilla
lähteet

REKISTERISELOSTE

2

7
Jäsenrekisteristä luovutetaan jäsenten jäsennumero-, nimi- ja osoitetiedot Kirjastolehden painajalle
Tietojen
Excel-tiedostona lehden lähettämistä varten ellei jäsen ole erikseen pyytänyt, että lehteä ei toimiteta.
säänPaino ei saa käyttää tietoja muuhun.
nönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana jonne
on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla
palvelimella. Suomen kirjastoseura ry ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä
parhaan kykynsä mukaan.

10
Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja
henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna
osoitteella:
Suomen kirjastoseura ry
Runeberginkatu 15 A 6
00100 Helsinki
Tai sähköisesti osoitteeseen:
info@fla.fi

11
Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen henkilötietonsa korjaamista.
Korjausvaatimus on esitettävä rekisterinpitäjälle kirjallisesti allekirjoitetulla asiakirjalla kirjeitse tai
sähköpostitse tai yhdistyksen verkkosivujen kautta lomakkeella.
Osoitteet: katso kohta 2.

12
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä
itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja
mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.
Kirjastoseuran toimintaan ei liity tällaista henkilötietojen käsittelyä.

