TIETOSUOJASELOSTE
Rekisterinpitäjä
Angeniemen Ankkuri ry (Y-tunnus 0203734-1)
Kokkilantie 875, 25230 Angelniemi
Puh. 040-6351628, pj Tommi Itkonen
angelniemenankkuri@gmail.com
www.angelniemenankkuri.com
Rekisterin yhteyshenkilö
Vesa Mäkinen
Puh. 044-5271697
vesa.m.makinen@gmail.com
Rekisterin nimi
Angelniemen Ankkuri ry:n jäsenrekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietoja käsitellään Angelniemen Ankkurin ajantasaisen
jäsenrekisterin ylläpitämiseksi, yhteydenottojen, viestinnän, toiminnan
kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden jäsenyyden
hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.
Rekisterissä käsiteltäviä tietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja
markkinointitoimenpiteiden sekä jäsenviestinnän kohdentamiseen
rekisteröityä kiinnostavasti. Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen
lähettämisen, seuran omien tapahtumien järjestämisen sekä tapahtumiin
osallistumisen yhteydessä.
Mikäli rekisteröity ei toimita pyydettyjä tietoja siltä osin kuin tiedot liittyvät
jäseneksi ilmoittautumiseen, Rekisterinpitäjä ei voi ottaa vastaan
rekisteröidyn ilmoittautumista eikä sitoutua jäseneksi liittymistä
koskevaan rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen
jäsenen eduista ja velvollisuuksista.
Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen rekisteröidyn
tekemän ilmoittautumisen ja siihen liittyvien jäsenyyden
mahdollistamiseksi. Tiedot poistetaan rekisteröidyn niin halutessa kun
niiden edellä määritelty säilytysaika on kulunut.

Rekisterin henkilöryhmät sekä tietosisältö ja henkilötietoryhmät
Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä ovat jäseneksi
ilmoitettavat henkilöt sekä alaikäisten jäsenten kohdalla heidän
huoltajansa.
Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa rekisterinpitäjän jäseneksi
ilmoittautuneen rekisteröidyn etu- ja sukunimen, sekä mahdolliset
yhteystiedot ja jäseneksi ilmoittautumiseen liittyen annetut tarpeelliset
tiedot. Rekisteröidyn itsensä syöttämät ilmoittautumistiedot saattavat
sisältää mm. seuraavia tietoja: sähköposti, puhelinnumero ja
syntymäaika.
Säännönmukaiset tietolähteet
Jäseneksi ilmoittautujan ilmoittamat tiedot sekä aiempien vuosien
jäsentiedot.
Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisteritietoja voidaan jakaa organisaation sisällä, sekä
Rekisterinpitäjän sidosryhmien kesken. Organisaation sisällä tietoja
voidaan siirtää esimerkiksi IRMA:sta vastaavalle henkilölle,
markkinointiviestinnästä vastaaville henkilöille (mm. kotisivujen uutiset,
ilmoitukset sekä kuvat), kilpailutapahtumien johtajille sekä muille
Rekisterinpitäjän talkootöistä vastaaville. Tietoja ei siirretä EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle.
Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on
estetty kulunvalvonnan, sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin
vaatii riittävät oikeudet, sekä monivaiheisen tunnistautumisen.
Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm. palomuurien ja teknisen
suojautumisen avulla. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan
rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Ainoastaan
nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja.
Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan
turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen.
Rekisteröidyn oikeudet
Rekisterin henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on
rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle.

Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä
on kirjattu virheellisesti rekisteriin.

