Tyhjennä lomake

Lue täyttöohjeet ennen selosteen täyttämistä.
Käytä tarvittaessa liitettä.

1
Rekisterinpitäjä

TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§
Laatimispäivä

24.05.2018

Nimi (y-tunnus)

Jyväskylän Fyysikkokerho ry
Osoite

Jyväskylän Fyysikkokerho, PL35 (YFL)
40014 Jyväskylän yliopisto
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

Nimi

2
Oskari Saarimäki
Yhteyshenkilö rekisteriä Osoite
koskevissa Fysiikan laitos, PL35 (YFL)
40014 Jyväskylän yliopisto
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

Sähköpostiosoite: oamsaarimaki@gmail.com
3
Rekisterin
nimi

Jäsenrekisteri

4
Jäsenrekisteriä pidetään yllä yhdistyslain 11:sta pykälän mukaisesti. Tämän lisäksi
Henkilötieto- henkilötietoja käytetään tiedottamaan jäseniä kerhon toiminnasta sähköpostitse, sekä
jen käsittelyn pitämään kirjaa maksetuista jäsenmaksuista.
tarkoitus

5
Rekisterin
tietosisältö

Yhdistyslain 11:sta pykälän mukaan kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka tulee
tallentaa jäsenrekisteriin. Tämän lisäksi jäsenrekisteriin on tallennettu sähköpostiosoite,
jotta jäsenille voitaisiin lähettää ilmoituksia kerhon toimintaan liittyen. Jotta voisimme
identifioida jäsenen aseman yliopistolla, ja siten kohdentaa viestejämme jäsenille, olemme
tallentaneet tiedon jäsenen statuksesta liittymishetkellä (opiskelija,jatkoopiskelija,henkilökuntaa,valmistunut). Liittymisvuosi, sekä jäsenmaksujen päivämäärät
ovat tallennettu, jotta pysyisimme perillä ketkä ovat edelleen kerhon jäseniä.

6
Säännönmukaiset
tietolähteet

Jäsenrekisterin tiedot tulevat kokonaisuudessaan rekisteröidyltä henkilöltä itseltään.
Samalla saadaan suostumus tietojen luovuttamiselle Jyväskylän Fyysikkokerho ry:lle.
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TIETOSUOJAELOSTE
6
Säännönmukaiset
tietolähteet
(jatkoa)
7
Tietoja ei luovuteta Jyväskylän Fyysikkokerho ry:n hallituksen ulkopuolelle.
Tietojen
säännönmukaiset luovutukset

8
Tietojen siir- Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle missään tilanteessa.
to EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle
9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Vanhoja jäsenrekistereitä joita ei ole siirretty digitaaliseen formaattiin säilytetään
lukollisessa kaapissa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Ajan tasalla olevaa digitaalista jäsenrekisteriä ylläpitää Jyväskylän Fyysikkokerho ry:n
taloudenhoitaja. Taloudenhoitaja vastaa siitä, että jäsenrekisteriä säilytetään siten, että
jäsenrekisteri ei ole yleisesti käytettävissä kenenkään muun henkilön toimesta, sekä
myöskin mahdollisten varmuuskopioiden turvallisesta säilytyksestä.

10
Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus saada tietää hänestä tallenetut tiedot.
Tietojansa voi tiedustella Jyväskylän Fyysikkokerho ry:n hallitukselta esimerkiksi
sähköpostitse tai suoraan kysymällä hallituksen jäseneltä. Hallituksen tiedot löytyvät
kerhon kotisivuilta.
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Oikeus vaatia tiedon
korjaamista

Jos jäsenrekisteristä ilmenee virheellistä tietoa, on jokaisella oikeus vaatia rekisterissä
olevan virheellisen tiedon korjaamista. Virheellisen tiedon voi ilmoittaa Jyväskylän
Fyysikkokerho ry:n hallituksen jäsenelle, joka hoitaa asian eteenpäin, ja lopulta kerhon
taloudenhoitaja muuttaa virheellisen tiedon.

12
Muut henkilötietojen
käsittelyyn
liittyvät
oikeudet

Tulosta

