
 

 

Heinolan Taidemuseon Ystävät ry:n tietosuojaseloste 

 

 

 

1. Rekisterinpitäjä 

 

Heinolan Taidemuseon Ystävät ry 

Puheenjohtaja: Anja Vahteristo-Järvinen 

Puhelin: 040 559 1030  

Sähköposti: heinola.tmy@gmail.com    

Nettisivut: https://heinolantmy.wordpress.com/   

 

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö 

 

Jäsenrekisterivastaava: Päivi Barkaway 

Puhelin: 044 980 2907 

Sähköposti: heinola.tmy@gmail.com  

 

3. Rekisterin nimi 

 

Heinolan Taidemuseon Ystävät ry:n jäsenrekisteri 

 

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus 

 

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yhdistyslain mukainen velvoite pitää yllä jäsenluetteloa, 

sopimukset ja oikeutettu etu jäsensuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella huolehtia 

jäsenpalveluista ja jäsenviestinnästä.  

 

5. Käsiteltävät henkilötiedot 

 

Rekisterinpitäjä käsittelee jäsenrekisterin yhteydessä seuraavia jäsenen henkilötietoja:  

 

- rekisteröidyn nimi ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)  

- jäsenyystiedot (jäsen, ainaisjäsen, kunniajäsen, kannatusjäsen) 

- jäsenmaksutiedot 

- mahdolliset muut erikseen rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot   

 

6. Tietolähteet 

 

Sääntömääräisesti tiedot saadaan henkilöiltä itseltään.  
 

Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia 

varten myös samaan yhteisöön kuuluvilta tahoilta, julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai 

muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa.  
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7. Tietojen luovutukset ja siirrot  

 

Emme luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille, paitsi Heinolan museoille yhdistyksen jäsenyyteen 

liittyvien toimenpiteiden ja palvelujen toteuttamiseksi. Tietoja ei siirretä EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle. 

 

Henkilötietojen vastaanottajat yhdistyksessä ovat puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja 

jäsenrekisterivastaava. 

 

8. Tietojen suojaus ja säilytysajat 

 

Jäsenrekisterin tietojen säilytysaika on yhdistyslain mukainen.  
 

Jäsenrekisterin käyttöön ovat oikeutettuja vain nimetyt henkilöt. Tiedot säilytetään digitaalisesti laitteissa, 

jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.  

 

Rekisterinpitäjä arvioi säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon 

ottaen. Tämän lisäksi rekisterinpitäjä huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, 

ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, 

vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Rekisterinpitäjä oikaisee tai hävittää tällaiset tiedot viipymättä. 

 

9. Rekisteröidyn oikeudet 

 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat jäsenrekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen 

tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa 

suostumuksensa tai muuttaa sitä. 

 

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn 

rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. Erityisistä 

henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itseensä kohdistuvia käsittelytoimia. 

Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella käsittelyä 

vastustetaan. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan 

laissa säädetyin perustein.  

 

10. Yhteydenotot 

 

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti 

kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.  

 

11. Tietosuojaselosteen muutokset 

 

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä 

tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 6.3.2019. 


