REKISTERISELOSTE
Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste
1 Rekisterin nimi
Forssan Seudun Insinöörit ry:n jäsenrekisteri

2 Rekisterinpitäjä
Nimi:
Verkkosivut:
Sähköpos :

2.1

Forssan Seudun Insinöörit ry
h ps://www.insinoorit.net/
fsinsinoorit@gmail.com

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi:
Osoite:
Puh.
Sähköpos :

Jari Roininen
Veteraani e 10, 31300 Tammela
0504652034
jari.roininen@gmail.com

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaa mat henkilö edot ja muut
yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset edot. Yhteys- ja jäsenyys etoja kerätään jäsenasioiden hoitamista,
edotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota lastoja, joista yksi äistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.
Tietoja käsitellään sähköisellä rekisteripalvelulla (Yhdistysavain Rekisteri) ja tätä varten etoja tallennetaan
palveluntarjoajan (Avoine Oy) palvelimille.

4 Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään pakollisina etoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaa mat henkilö edot, eli jäsenen täydellinen
nimi ja ko paikka sekä lisäksi yhteys edot (pos osoite, puhelin ja sähköpos ).

5 Rekisterin tietolähteet
Jäsenrekisteriin kirja avat edot saadaan IL ry:n rekisteristä, jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyy ä hakevan
henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kau a.

6 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisteriin tallenne uja etoja ei säännönmukaises luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai
ETA:n ulkopuolelle.

7 Rekisterin suojauksen periaatteet
1) Henkilö edot säilytetään luo amuksellisina. Paperilla olevat edot säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy vain
asianmukaisilla henkilöillä.
2) Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käy äjätunnuksin suojatulla palvelimella. Forssan
Seudun Insinöörit ry ja rekisteripalvelun tarjoaja huoleh vat etoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

8 Tarkastusoikeus
Rekisteriin merki y henkilö voi tarkastaa mitä etoja hänestä on merki y yhdistyksen jäsenrekisteriin tai e ei
rekisterissä ole häntä koskevia etoja. Tietojen tarkastuspyyntö on esite ävä kirjallises rekisterinpitäjälle.

9 Rekisteritietojen korjaaminen
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloi eises tai rekisteröidyn henkilön vaa muksesta oikaistava,
poiste ava tai täydenne ävä rekisterissä oleva, käsi elyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puu eellinen
tai vanhentunut henkilö eto.

