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1. Rekisterin
pitäjä
2. Yhteyshenkilö
rekisteriä
koskevissa
asioissa
3. Rekisterin nimi
4. Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitus

YTK-Yhdistys ry (Y 2010274-1)
Teollisuuskatu 4, 32200 Loimaa
Asiakkuuspäällikkö / tietosuojavastaava
Maarit Ojala
Puhelin: 02 760 76400
Teollisuuskatu 4, 32200 Loimaa
Sähköposti: maarit.ojala@ytk-yhdistys.fi
YTK-Yhdistys ry:n jäsenrekisteri
Henkilötietojen käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 6
artiklan 1 f) kohtaan. Henkilötietojen käsittely on tarpeellista YTK-Yhdistyksen
jäsenetujen toteuttamiseksi.

5. Henkilötietojen
säilytysaika

YTK-Yhdistys ry:n henkilörekisterin tietoja käytetään yhdistyksen jäsenten jäsenyysja jäsenmaksutietojen ylläpitämiseen.
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin 4. kohdassa mainittu käsittelyn peruste on
voimassa. Tietojen säilytysajat määräytyvät seuraavasti:
•

6. Rekisterin
tietosisältö

Henkilötietoja ja jäsentietoja säilytetään 6 vuotta jäsenyyden päättymisestä

Henkilötiedot:
Sukunimi, etunimi, kutsumanimi, henkilötunnus, sukupuoli, postikieli, postiosoite,
maan tunnus, äidinkieli, puhelinnumero, sähköpostiosoite.
Jäsentiedot:
Jäsenyyden alku- ja päättymispäivä, erosyy, jäsennumero, jäsenmaksutiedot ja elaskuvaltuutuksen tiedot.
Verkkopalvelun evästetiedot
YTK:n verkkopalvelussa käytetään evästeitä. Evästeiden keräämiä tietoja
käytetään verkkosivujen kehittämiseen ja kohdennetun tiedon tarjoamiseen
asiakkaille ja mainonnan kohdentamiseen. Halutessasi voit estää evästeiden
käytön internetselaimen asetuksista. Evästeeseen tallentuu tietoina:
• käyttäjän IP-osoite
• käynnin kellonaika
• vieraillut sivut
• käytetty selaintyyppi
• verkko-osoite, josta käyttäjä on tullut YTK:n verkkosivulle
• palvelin, jolta käyttäjä on tullut YTK:n verkkosivulle.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan ainoastaan jäsenen itse yhdistykselle toimittamasta
liittymislomakkeesta. Lisäksi jäsenyyttä koskevia tietoja saadaan luovutuksina
Yleinen työttömyyskassa YTK:lta. Tietojen luovuttaminen työttömyyskassalta
yhdistykselle perustuu jäsenen antamaan suostumukseen.

8. Tietojen
säännönmukai-

Jäsenten tietoja voidaan luovuttaa edelleen kolmansille osapuolille vain yhdistyksen
jäsenetujen käyttöoikeuden todentamisessa. Tietojen luovuttaminen
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set luovutukset
9. Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle
10. Rekisterin
suojauksen
periaatteet

palveluntarjoajille perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen.
Rekisterin tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle.
YTK-Yhdistys kerää vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä ja
tarpeellisia käsittelytarkoituksen kannalta. Tietoja ei kerätä eikä säilytetä suurempia
määriä eikä kauemmin kuin on tarpeellista kyseiseen tarkoitukseen.
Tietovälineiden, joilla henkilötietoja käsitellään, turvallinen huolto ja hävittäminen,
takaavat sen, ettei henkilötietoja ei päädy luvattomasti kolmansille osapuolille. ATKlaitteet ja tietoverkko on fyysisesti suojattu ja ne sijaitsevat lukitussa ja valvotussa
tilassa. Tietoverkko on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä.
Jäsenrekisteristä otetaan säännöllisin väliajoin varmuuskopioita, joita säilytetään
lukitussa tilassa.
Pääsy jäsenrekisteriin on vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä. Tietoihin,
ohjelmiin ja järjestelmiin pääsy on rajattu vain yhdistyksen tehtäviä hoitaville
henkilöille teknisin keinoin (käyttäjätunnukset, salasanat). Pääsy tiloihin, joissa
käsitellään tai arkistoidaan luottamuksellisia tietoja, sallitaan vain henkilöille, joiden
on päästävä tiloihin työtehtäviensä hoitamisen vuoksi. Tuotantotilojen ulko-ovet
ovat valvontajärjestelmän piirissä. Työntekijöiden valvonta tapahtuu
kulunvalvontajärjestelmän avulla. Rekisterinkäyttäjät ovat salassapitosopimuksen
alaisia ja eivät näin ollen saa luovuttaa käsittelemäänsä tietoa eteenpäin.

11. Tarkastusoikeus
12. Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista

Sinulla on oikeus tarkistaa jäsenrekisteriin tallennetut tietosi. Toimitamme
pyynnöstäsi jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista. Tarkastusoikeus on
maksuton ensimmäisellä kerralla. Tarkastuspyyntö
osoitetaan tietosuojavastaavalle (ks. kohta 2).
Sinulla on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.
Korjauspyyntö on tehtävä riittävän yksilöidysti. Korjaamista koskeva pyyntö
osoitetaan tietosuojavastaavalle (ks. kohta 2).
Voit myös pyytää tiedon poistamista. Sellaisia henkilötietoja, jotka ovat
välttämättömiä 4. kohdassa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, ei
kuitenkaan voida poistaa. Sinulla on myös oikeus vastustaa tai rajoittaa
henkilötietojesi käsittelyä. Käsitellessämme henkilötietojasi suostumuksen
perusteella sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumus.

13. Oikeus tehdä
valitus
valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsot, että
henkilötietojesi käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta.

