Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste (ULKOINEN)
Hyväksytty hallituksessa 24.1.2018
Päivitetty 15.10.2019 uuden jäsenrekisterin käyttöönoton yhteydessä

1 Rekisterin nimi
Suomen Tieyhdistys ry:n jäsen- ja asiakasrekisteri
2 Rekisterinpitäjä
Nimi: Suomen Tieyhdistys ry
Verkkosivut: www.tieyhdistys.fi
Osoite: Sentnerikuja 2, 00440 Helsinki
Puh. 020 786 1000
Sähköposti: toimisto(at)tieyhdistys.fi
2.1 Rekisteriasioista vastaava henkilö
Henkilö, joka hoitaa rekisteriasiat ja johon voi ottaa yhteyttä.
Nimi: Tarja Flander
Osoite: Sentnerikuja 2, 00440 Helsinki
Puh. 040 592 7641
Sähköposti: toimisto(at)tieyhdistys.fi
3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus
Jäsen- ja asiakasrekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain
(503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset
tiedot. Yhdistyksellä on sekä henkilö- että yhteisöjäseniä. Jäsenyystietoja kerätään
jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten.
Rekisteriin kerätään tietoa myös Tieyhdistyksen tapahtumiin osallistuneista ihmisistä,
tuotteiden tilaajista ja muista Tieyhdistyksen yhteistyökumppaneista . Näille tahoille
markkinoidaan Tieyhdistyksen tapahtumia ja tuotteita.
Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä tahoa ei ole mahdollista tunnistaa.
4 Rekisterin tietosisältö
Henkilöjäsenistä rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n
vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen nimi ja kotipaikka. Lisäksi henkilöjäsenistä voidaan kerätä
seuraavat tiedot:
 Jäsenten yhteystiedot (lähiosoite, postinumero ja -toimipaikka, puhelin ja
sähköposti)
 Syntymäaika
 Jäsenyystiedot (jäsentyyppi, jäsennumero, jäsenyyden alkamis- ja
päättymisajankohta ja päättymissyy)





Maksu- ja laskutustiedot (Laskutusosoite, tuote- ja jäsenlaskutukset ja
maksusuoritukset)
Tieyhdistyksen järjestämän TIKO-koulutuksen suorittaminen
Lisätiedot (esim. titteli, Suomen Tieyhdistys ry:n tapahtumiin osallistuminen,
lehtitilaukset, tuotetilaukset, Tieyhdistyksen myöntämät ansiomerkit,
markkinointikielto, uutiskirjetilaukset)

Yhteisöjäsenistä kerätään seuraavat tiedot:
 Yhteisön nimi ja yhteystiedot (lähiosoite, postinumero ja toimipaikka)
 Toimiala
 Jäsenyystiedot (jäsentyyppi, jäsennumero, jäsenyyden alkamis- ja
päättymisajankohta ja päättymissyy)
 Maksu- ja laskutustiedot (Laskutusosoite, tuote- ja jäsenlaskutukset ja
maksusuoritukset)
Lisäksi yhteisöjäsenestä kerätään seuraavat tiedot:
 Yhteyshenkilöiden nimet ja yhteystiedot
Tieyhdistyksen asiakkaista ja mahdollisista yhteistyötahoista kerätään seuraavat tiedot:
 nimi
 yhteystiedot (lähiosoite, postinumero ja –toimipaikka ja/tai sähköposti)
 puhelinnumero
 mahdollinen asiakasnumero
 ammatti tai toimenkuva
 tunniste-/asiointitieto (esim. Suomen Tieyhdistys ry:n tapahtumiin osallistuminen,
julkaisutilaukset, uutiskirjetilaukset)
 yritysten laskutustiedot, laskutukset ja maksusuoritukset
 mahdollinen suoramarkkinoinnin kielto
 tapahtumiin liittyen mahdolliset ruoka-aineallergiat
Markkinatarkoituksessa seurataan asiakaskirjeiden ja niihin sisältyvien linkkien avaamista ja
verkkokäyttäytymistä.
5 Rekisterin tietolähteet
Jäsen- ja asiakasrekisteriin kirjattavat jäsentiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai
jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta. Tieyhdistyksen
tapahtumiin osallistumistiedot ja tuotetilaustiedot päivittyvät jäsenen yhteystietoihin. Tiedot
ansiomerkeistä lisätään käsin. Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös Posti
Oy:n kohderyhmä- ja rekisteripalvelut /Tiedotuspalveluraportin tiedoista.
Asiakkaan tiedot kerätään pääsääntöisesti Tieyhdistyksen järjestämään tapahtumaan
ilmoittautumisen ja julkaisun tai uutiskirjeen tilauksen yhteydessä annetuista tiedoista.
Yhteystiedot voivat tulla joko sähköisellä ilmoittautumislomakkeella, paperilomakkeella tai
ilmoittautujan omalla yhteydenotolla Tieyhdistyksen toimistoon.

Tieyhdistys voi lisätä rekisteriin henkilöitä, joiden toimenkuvaan kuuluvia palveluita yhdistys
tarjoaa tai jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköpostilla ja muilla automaattisilla
järjestelmillä tapahtuvaan suoramarkkinointiin.
6

Tiedon hävittäminen
Henkilöjäsenen tiedot poistetaan jäsenrekisteristä hänen erottuaan yhdistyksestä tai kuoltua
ja lehden tilaajat tilauksen loputtua. Tiedot neutralisoituvat järjestelmästä kuuden
kuukauden kuluttua niiden poistamisesta. Tällöin yksittäinen henkilö ei ole enää
tunnistettavissa. Tieto Tieyhdistyksen tapahtumiin osallistumisesta ja osallistujan
sähköpostiosoite säilytetään tyypillisesti 4 vuotta (kaksi edellistä tapahtumaa) vastaavien
tapahtumien markkinointitarkoituksessa. Muut tiedot osallistujista poistetaan noin kuukausi
tapahtumasta.
Mikäli henkilö on kieltäytynyt markkinoinnista, tieto kiellosta ja yhteystiedot säilytetään,
jotta voidaan varmistua kiellon noudattamisesta.

7 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei
myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.
Tieyhdistys voi kuitenkin luovuttaa jäsenen tai asiakkaan henkilötietoja kolmansille
osapuolille muun muassa toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien
vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.
Rekisteriin merkittyjä tietoja voidaan myös siirtää tapahtumapalveluiden tuottajille,
digitaalisten palveluiden ja ratkaisuiden tuottajille sekä muille palveluntuottajille. Tällöin
tietoja käsitellään kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön ja tämän rekisteriselosteen
mukaisesti ja tietoja käsitellään Tieyhdistyksen lukuun, ei omiin tarkoituksiin.
Tieyhdistys voi luovuttaa tietoja myös tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten sekä
muille kolmansille osapuolille, mikäli rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa.
8 Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietojenkäsittelyn mahdolliset tulosteet
tuhotaan niiden käsittelyn jälkeen.
Sähköinen jäsen-ja asiakasrekisteri sijaitsee rekisterin toimittajan konesalissa. Rekisteriin
kirjautuminen on käyttäjätunnuksen ja salasanan takana ja se on suojattu asianmukaisesti.
9 Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisterissä olevat tiedot ja saada
jäljennös häntä koskevista tiedoista. Tarkastuspyyntö tulee esittää rekisteriasioista
vastaavalle henkilölle.
Tarkastuspyyntöihin vastataan viivytyksettä, viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön
esittämisestä. Jos pyyntöön ei voida perustellusta syystä vastata tässä ajassa, kysyjälle

ilmoitetaan milloin hän saa vastauksen ja perustelut viivytykselle. Kuukauden määräaikaa
voidaan jatkaa perustellusti max. kahdella kuukaudella.
Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan tai muuhun
suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen. Henkilön näin pyytäessä tieto
kiellosta merkitään rekisteriin.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä
rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.
10 Rekisteritietojen korjaaminen
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön
tai yhteisön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva,
käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut
rekisteritieto.

