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Rekisterin nimi
Eettisen kaupan puolesta ry:n jäsenrekisteri
Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoituksena on rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta
jäsenyyden aikana.
Rekisteri toimii yhdistyslain tarkoittamana jäsenluettelona. Rekisteriä käytetään
jäsenmaksuseurantaan ja tiedottamiseen. Käsittelyperuste on yhdistyksen käyttötarkoituksiin
perustuva oikeutettu etu ja asiakkaiden osalta jäsenyys. Lasten henkilötietojen käsittely
perustuu siihen, että vanhempainvastuunkantaja on antanut tähän nimenomaisen
suostumuksensa tai valtuutuksensa.
Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena oikeusperusteena on tietosuoja-asetuksen
artiklojen 6.1(a) ja 9.2(a) mukaisesti rekisteröidyn itsensä antama suostumus, artiklan 9.2(d)
mukaisesti rekisteröidyn henkilön jäsenyyden myötä syntyvä yhteys poliittiseen
yhdistykseen, ja artiklan 6.1(c) mukainen rekisterinpitäjän lakisääteinen velvollisuus pitää
jäsenistään jäsenrekisteriä.
Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisterissä käsitellään yhdistyksen jäsenten henkilö- ja yhteystietoja sekä muita
jäsenyyteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:
Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Syntymävuosi
Kotiosoite
Postinumero ja paikkakunta

Liittymispäivämäärä
Jäsennumero
Tietojen säilytys
Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on yhdistyksen jäsen.
Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kolmen vuoden ajan
jäsenyyden päättymisestä yhdistyksen oikeutetun edun perusteella, ts. mahdollisiin
oikeusvaateisiin puolustautumisen takia (KKO 2017:15).
Tietojen luovutukset ja siirrot
Henkilötietoja voidaan luovuttaa ja siirtää ainoastaan jäsenyyteen liittyvien toimenpiteiden ja
palveluiden toteuttamiseksi. Henkilötietoja siirretään teknisen ylläpidon toteuttavalle
rekisterinpitäjän yhteistyökumppanille, joka voi siirtää henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden
suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.
Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Yhdistys voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä myös muita palveluntarjoajia, jotka
sijaitsevat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötietojen siirto
Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle toteutetaan aina jollakin alla
mainitulla, lainmukaisella perusteella:
• Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu
riittävä tietosuojan taso;
• Yhdistys on toteuttanut asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen siirtämiseksi käyttämällä
Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Rekisteröidyllä on
tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla yhdistykseen yhteyttä;
tai
• Rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa siirtämiseksi, tai
henkilötietojen siirtämiselle on olemassa muu lainmukainen peruste.
Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden
toteuttamiseksi.
Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina
voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan
kyseisen
lainsäädännön mukaisesti.
Rekisterin suojauksen periaatteet
Jäsenrekisteriä käsitellään ehdottoman luottamuksellisena ja se on asianmukaisesti suojattu
ulkopuolisilta. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö
kuuluu. Rekisterin käyttöoikeuksia myöntää ja valvoo rekisteriasioista vastaava henkilö.
Vaitiolovelvollisuus sitoo jäsenrekisteritietoja käsitteleviä henkilöitä. Jäsenrekisteriin
sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Rekisteriä ei säilytetä
paperitulosteena.
Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia
tietoja
suoramarkkinointia varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista
vastaavalle henkilöille.
Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot.
Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen
kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon
oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä
rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.
Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.
Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 31.3.2022.

