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HENKILÖTIETOLAIN (523/1999) 10§ MUKAINEN REKISTERISELOSTE
1 REKISTERIN NIMI
Mosa Climbers ry:n jäsenrekisteri
2 REKISTERINPITÄJÄ
Nimi:
Verkkosivut:
Osoite:
Sähköposti:

Mosa Climbers ry
http://mosaclimbers.org
Saniaistie 16 i 75, 00730 Helsinki
hallitus@mosaclimbers.org

3 REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain
(503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot sekä muut yhdistyksen toimintaa
varten tarpeelliset tiedot.
Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta
varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista
tunnistaa. Tietoja käsitellään sähköisellä rekisteripalvelulla (mosaclimbers.org ja
Sporttirekisteri) ja näitä varten tietoja tallennetaan ko. Järjestelmien tietovarastoihin.
Sporttirekisteri on Valon urheilujärjestöille tarjoama yhteinen henkilö- ja
organisaatiorekisteri ja sitä käytetään Mosa Climbers ry:n lehtirekisterinä.
4 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n
vaatimat henkilötiedot (jäsenen etu- ja sukunimi sekä kotipaikka)
Lisäksi kerätään seuraavat tiedot:
• Jäsenien muut perustiedot (syntymäaika, postiosoite, sähköposti)
• Jäsenyystiedot (jäsenyystyyppi, edellisen jäsenyysmaksun maksupäivä)
• Lisätiedot (käyttäjän määrittämä aliasnimi, käytettyt ulkoiset rekisterit)
5 REKISTERIN TIETOLÄHTEET
Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenyyttä hakevan henkilön
ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta. Lehtirekisterin tiedot
päivittyvät Itellan toimittamien tietojen perusteella.
6 TIETOJEN LUOVUTTAMINEN JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen
ulkopuolelle, eikä myöskään EU- alueen tai ETA:n ulkopuolelle.
Tapaturmavakuutuksen tarjoavalle yhtiölle varmistetaan tarvittaessa
yksittäisen jäsenen jäsenyyden voimassaolo.
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7 REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Jäsentiedoista ei säilytetä
paperiversioita. Jäsentietoihin on pääsy vain yhdistyksen hallituksen
puheenjohtajalla, jäsenrekisterin ylläpidosta vastaavilla henkilöllä sekä
kirjanpitäjällä. Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa
käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. Mosa Climbers ry huolehtii tietoturvan
säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.
8 TARKASTUSOIKEUS
Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty
yhdistyksen jäsenrekisteriin tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.
Tietojen tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen
Hallitukselle yllä näkyvään osoitteeseen sisältäen jäsenyyden yksilöivän
sähköpostiosoitteen.
9 REKISTERITIETOJEN KORJAAMINEN
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai
rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai
täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta
virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.
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