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1. Rekisterinpitäjä
Hollolan Viihdekuoro ry
hollolan.viihdekuoro@gmail.com
2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Tuire Viljanen, tuire.viljanen@gmail.com
3. Rekisterin nimi
Hollolan viihdekuoro, jäsenrekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yhdistyksen yhdistyslain mukainen velvoite pitää yllä
jäsenluetteloa, sopimukset ja oikeutettu etu jäsensuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella
huolehtia jäsenpalvelusta ja jäsenviestinnästä, vapaaehtoisiksi ilmoittautuneiden palveluista ja
viestinnästä.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on
- Jäsenpalvelut
- Jäsenviestintä
- Yhdistystoimintaan liittyvä viestintä ja tiedottaminen
5. Käsiteltävät henkilötiedot
Rekisterinpitäjä käsittelee jäsenrekisterin yhteydessä seuraavia jäsenen henkilötietoja:
- rekisteröidyn perustiedot kuten nimi, syntymäaika
- rekisteröidyn yhteystiedot kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot
- jäsenyystiedot (ääniala, jäsenyyden kesto)
- luottamustoimet järjestössä

6. Tietolähteet
Tiedot jäsenrekisteriin tulee vain jäseneltä itseltään. Tietoja ei päivitetä viranomais- tai muilta
tahoilta.
Jäsenet ovat velvollisia ilmoittamaan virheellisistä tiedoista rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä on
velvollinen korjaamaan jäsentietojen virheet viipymättä.
7. Tietojen luovutukset ja siirrot
Jäsentietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman jäseneltä kysyttyä lupaa. Jäsentiedot löytyvät
yhdistyksen kotisivuilta jäsensivustolta, joka on salasanasuojattu.
8. Tietojen suojaus ja säilytysajat
Yhdistyksen kotisivut ovat omassa ylläpidossa. Jäsensivustolle pääsee yhdistyksen jäsenet erillisellä
salasanalla, joka vaihdetaan ajoittain. Jäsenrekisterin tietoja pääsee muokkaamaan vain
yhdistyksen nimetyt henkilöt.
Säilytämme henkilötietoja vähintään jäsenyyden keston.
9. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia
virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on
myös oikeus peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä.
Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn
rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.
Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvia
käsittelytoimia. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka
perusteella vastustat käsittelyä. Reksiterinpitäjä 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
Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli
muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse
tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen.

