Julkisivuyhdistys r.y. rekisteriseloste
Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste
1. Rekisterin nimi
Julkisivuyhdistys r.y.:n jäsenrekisteri
2. Rekisterinpitäjä
Nimi:
Verkkosivut:
Osoite:
Puh.
Sähköposti:

Julkisivuyhdistys r.y.
www.julkisivuyhdistys.fi
Solamäentie 48, 03100 Nummela
0400 934 893 (toiminnanjohtaja)
toiminnanjohtaja@julkisivuyhdistys.fi

3. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Nimi:
Osoite:
Puh.
Sähköposti:

Riina Takala-Karppanen - sihteeri
Viestintäpalvelu Kahvimaa Oy, Solamäentie 48, 03100 Nummela
+358 40 502 1769
sihteeri@julkisivuyhdistys.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa
varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta,
laskutusta ja virallisten kokouskutsujen toimittamista varten.
Lisäksi rekisteriä voidaan käyttää Julkisivuyhdistyksen tutkimustoimintaan sekä Julkisivuyhdistyksen omaan
ulkopuoliseen viestintään (uutiskirje-markkinointirekisteri).
Tietoja tallennetaan sähköistä käsittelyä varten myös Yhdistysavaimen palvelimille, jota yhdistys käyttää
jäsenrekisterinsä ylläpitämisessä.
Lisäksi Julkisivuyhdistyksen jäsenrekisteriä käytetään Kiinteistöposti-lehden postittamiseen. Lehti on osa
jäsenpalvelua. Osoitteisto toimitetaan RPT Docu Oy:lle, joka toimittaa sen edelleen kirjapainoon lehden
postittamista varten.
Jäsenrekisteri julkaistaan jäsenen antamalla luvalla yhdistyksen kotisivulla www.julkisivuyhdistys.fi
jäsenyritysten ja -yhteisöjen palveluiden tietoon saattamiseksi ja yhteydenottojen mahdollistamiseksi.
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään seuraavat tiedot:
Jäsenten yhteystiedot - yritys tai yhteisö, jota jäsen edustaa, postiosoite, puhelin ja sähköposti.
Lisäksi jäsenrekisteriä käytetään laskuttamisessa, joten siihen kirjataan laskutustiedot ja -ohjeet

Henkilötunnuksia kerätään ainoastaan silloin, kun yhdistys järjestää jäsenmatkoja, joille osallistuminen
edellyttää henkilötunnuksen antamista.
Julkisivuyhdistys käyttää sivustoillaan evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Evästeet ovat pieniä,
selaimen pyynnöstä käyttäjän tietokoneelle lähetettäviä ja siellä säilytettäviä tekstitiedostoja. Evästeet voi
kieltää säätämällä selaimen asetuksia.
6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön
ilmoituksella, esimerkiksi jäsenhakemuslomakkeen kautta.
Lisäksi uutiskirje-markkinointirekisterin tiedot karttuvat verkkosivujen Tilaa uutiskirje -tilausten kautta.
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta Yhdistyksen jäsenrekisteritietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien
niin edellyttäessä.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Henkilötiedot säilytetään yhdistyksen sihteerin tietokoneella
ja paperilla tehdyt jäsenhakemukset yhdistyksen paperiarkistossa
Julkisivuyhdistyksen tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muilla
tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.
Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella.
9. Tietojen tarkastusoikeus
Rekisteriin merkityllä jäsenellä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää
rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa.
10. Rekisteritietojen korjaaminen tai poistaminen
Rekisterinpitäjän on oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava tai poistettava
rekisterissä oleva puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto esimerkiksi jäsenyyden päättyessä.
Lisäksi jäsenellä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta
markkinointia varten.

