
     
 
 
 
TIETOSUOJASELOSTE  
 
 
 
Pvm: 13.5.2018 
Viite:  EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) 
 
 
 
Rekisterinpitäjä  

 
Nimi:  Imjärven Martat ry / Itä-Hämeen Martat 
Osoite: Imjärventie 188, 18300 HEINOLA KK 
 
 
Rekisteriasioiden yhteyshenkilö 

 
Nimi: Arja Nikkinen 
Osoite: Imjärventie 188, 18300 HEINOLA KK 
Sähköposti:  arja.nikkinen@gmail.com 
Puhelin: 040 774 201 
 
 
Rekisterin nimi 
 
 Imjärven Martat ry:n jäsenrekisteri 
 
 
Rekisterissä käsiteltävien henkilötietojen käyttötarkoitus 
 
 Imjärven Martat ry:n jäsenrekisterin ylläpito. 
 
Rekisterin tietosisältö 

 
Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja: 

 
Etunimi ja sukunimi 
Sähköposti 
Puhelin 
Syntymäaika 
Lähiosoite 
Postitoimipaikka ja postinumero 
Maa 
Liittymisvuosi 
Jäsenmaksun suoritus 

 
Tietojen säilytysaika ja säilytysajan määräytymisperusteet 
 

Tietoja säilytetään niin kauan, kuin henkilö on jäsenenä Imjärven Martat ry:ssä. Jä-
senen ilmoittaessa erostaan hänet poistetaan rekisteristä. Mikäli jäsen jättää jäsen-



     
 

maksunsa maksamatta kuluvalta vuodelta, hänen katsotaan eronneen vuoden lo-
pussa ja tiedot poistetaan rekisteristä. 

 
Säännönmukaiset tietolähteet  
 

Jäsen ilmoittautuu yhdistyksen jäseneksi joko verkkolomakkeella tai käsin täytettä-
vällä lomakkeella ja ilmoittaa seuraavat tiedot itsestään: 

 
Etunimi ja sukunimi 
Sähköposti 
Puhelin 
Syntymäaika 
Lähiosoite 
Postitoimipaikka ja postinumero 
Maa 

 
Tietojen säännönmukaiset luovutukset 
 
Tietojen siirto UEU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle 
 

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 
 
Rekisterin suojauksen periaatteet 

 
Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty lukitus-
ten sekä muiden turvatoimien avulla. Rekisteritietoja pääsevät käsittelemään ainoas-
taan rekisterinpitäjän nimeämät henkilöt. Käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. 

 
Tarkastusoikeus ja tietojen oikaiseminen 

 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallen-
nettu. Rekisteröity voi päivittää ja muuttaa omia tietojaan ja vaatia, että virheelliset 
tiedot oikaistaan. 
 
Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoi-
tettu asiaa koskeva pyyntö edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle. 

 
Oikeus kieltää tietojen käyttö ja oikeus peruuttaa suostumus 

 
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö ja vaatia tiedot pois-
tettavaksi. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan suostu-
mukseen. 

 
Tietojen käyttökieltoa koskevan vaatimuksen / aiemmin annetun suostumuksen pe-
ruuttamisen voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva ilmoitus 
edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle. 

 
Valitusoikeus 

 
Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että 
häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan Eu:n tietosuoja-asetusta. 


