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

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

20.6.2018

Nimi

Teollisuuden- ja Liikkeenharjoittajain seura Pamaus ry
Y-tunnus 0281386-5
Osoite

c/o Jyrki Tuovinen
Santatie 3
03250 Ojakkala
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Sähköposti: sihteeri@pamaus.fi
Puhelin: 0400 603 774
Nimi
2
Jyrki Tuovinen
Yhteyshenki- Sihteeri,
Osoite
lö rekisteriä
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
sihteeri@ pamaus.fi
puhelin: 0400 603 774 / 0400 211 112
3
Teollisuuden- ja Liikkeenharjoittajain seura Pamaus ryn jäsenrekisteri - FloMembers
Rekisterin
nimi
4
Jäsenrekisteriin kootaan yhdistyksen jäsenten tiedot. Rekisterissä olevia tietoja käytetään rekisterin
Henkilötieto- ylläpitoon, jäsensuhteiden hoitoon, tiedottamiseen ja laskutukseen sekä ilmoittautumiseen seuran
jen käsittelyn ryhmiin ja toimintaan. Sähköpostiosoitteita, muita yhteystietoja ja henkilökohtaisia tietoja ei näytetä
tarkoitus
julkisesti yhteisössä. Osa tiedoista on pakollisia, osa vapaaehtoisia.

5
Rekisterin
tietosisältö

PERUSTIEDOT
Etunimi
Sukunimi
Sähköposti
Uniikki sähköpostiosoite. Käytetään kirjautumiseen.
Toissijainen sähköposti. Täytetään vain jos poikkeaa oletussähköpostista.
Puhelinnumero
Matkapuhelin
Ensisijainen osoite [Koti/Työnantaja]
Osoite
Lisäosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Titteli
Kotipaikka
Jos muu kuin postitoimipaikka.
Maa
Alue
Maakunta
Kansallisuus
Kieli
Lisätiedot
Sukupuoli [Mies|Nainen|Muu]
Syntynyt: PP.KK.VVVV
Toivottu uutiskirjeen vastaanottotapa [Sähköposti|Sähkpostilla ja paperilla|Paperi|Ei postituksia]
Ulkomainen? [Ei|Kyllä]

TYÖNANTAJAKENTÄT
Työnantaja
Osoite (työnantaja)
Lisäosoite (työnantaja)
Postinumero (työnantaja)
Postitoimipaikka (työnantaja)
Maakoodi (työnantaja)
Maa (työnantaja)
LASKUTUSKENTÄT
Toivottu laskutustapa [Sähköposti|Paperi]
Laskutusosoite
Y-tunnus
EDI / OVT
Verkkolaskuoperaattori
Piilota suomalainen tilisiirtolomake [Ei|Kyllä]
RÄÄTÄLÖIDYT KENTÄT
Tietojen julkaisukielto [Kyllä|Ei]
Vanha jäsennumero
Syntymäpaikka
Roolit
Tila [Aktiivinen|Kuollut|Eronnut|Poistettu|Eroanomus tehty]
Automaattisen poiston päivämäärä
6
Tiedot on saatu Teollisuuden- ja Liikkeenharjoittajain seura Pamaus ryn jäseniksi liittyneiltä
Säännönmu- henkilöiltä tai automaattisella osoitepäivityksellä Postin osoitetietokannasta. Osoitepäivitys listaa
kaiset tieto- 1. jäsenten uudet osoitetiedot
lähteet
2. kuolleet henkilöt
3. ne jäsenet, joita ei löytynyt Postin tietokannasta

REKISTERISELOSTE

2

7
Seura voi luovuttaa viranomaisille rekisterin tietoja lain tai muiden määräysten niin vaatiessa. Seura
Tietojen
ei luovuta tietoja kaupallisiin tarkoituksiin
säännönmukaiset
luovutukset

8
Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle
9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Manuaalinen aineisto: tulostetaan vain tarvittaessa. Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa ja
teknisesti pääsyvalvotuissa tiloissa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Sähköinen jäsenrekisteri on suojattu salasanoilla ja rekisteriä käyttävien henkilöiden käyttäjäoikeudet
on rajattu henkilön tehtävien mukaan. Rekisteristä otetaan säännönmukaisesti varmuuskopiot.

10
Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia virheellisen
tiedon oikaisua, oikeus vaatia tietojensa poistamista rekisteristä sekä muutoinkin turvautua
henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa.

11
Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle
Oikeus vaatia henkilölle (ks. kohta 2) tai sopimalla etukäteen rekisteriasioista vastaavan henkilön kanssa tietojen
tiedon
tarkastuksesta.
korjaamista

12
Normaalit tietoihin liittyvät muutos- tai korjausasiat henkilö hoitaa suoraan rekisterinpitäjän kanssa
Muut henkilö- puhelimitse tai sähköpostilla.
tietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

