Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste
Päivitetty 11.12. 2017
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
Rekisterin 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. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden
hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten.
Lisäksi henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n perusteella asiakkuuteen ja asialliseen
yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, kehittämiseen ja analysointiin,
asiakasviestintään, markkinoinnin suunnitteluun ja kohdentamiseen, asiakaspalvelun
kehittämiseen sekä liiketoiminnan suunnitteluun ja seurantaan. Rekisterin sisältämiä
henkilötietoja voidaan käyttää lainsäädännön sallimin tavoin Suomen Tieyhdistys ry:n
suoramainontaan ja mielipide- tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin
osoitteellisiin lähetyksiin sekä asiakasviestintään myös sähköisiä välineitä käyttäen.
Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä 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)
Jäsenyystiedot (jäsentyyppi, jäsennumero, jäsenyyden alkamisajankohta)
Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset) taloushallintojärjestelmään
Lisätiedot (syntymäaika, toimenkuva/koulutus, työpaikka ja sen yhteystiedot,
Suomen Tieyhdistys ry:n tapahtumiin osallistuminen)

Yhteisöjäsenistä kerätään seuraavat tiedot:
 Yhteisön nimi ja yhteystiedot (lähiosoite, postinumero ja toimipaikka)
 Toimiala
 Jäsenyystiedot (jäsentyyppi, jäsennumero, jäsenyyden alkamisajankohta)
 Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset) taloushallintojärjestelmään
Lisäksi voidaan kerätä seuraavat tiedot:
 Yhteyshenkilöiden nimet ja yhteystiedot
Suomen Tieyhdistyksen asiakkaista kerätään asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen
liittyvät 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)
 yritysten laskutustiedot, laskutukset ja maksusuoritukset taloushallintojärjestelmään
 suoramarkkinoinnin kielto
5 Rekisterin tietolähteet
Jäsen- ja asiakasrekisteriin kirjattavat jäsentiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai
jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta. Tieyhdistyksen
tapahtumiin osallistumistiedot päivitetään jäsenen yhteystietoihin käsin. Henkilötietoja
voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös Posti Oy:n kohderyhmä- ja rekisteripalvelut
/Tiedotuspalveluraportin tiedoista.
Asiakkaan tiedot kerätään pääsääntöisesti Tieyhdistyksen järjestämään tapahtumaan
ilmoittautumisen tai julkaisun tilauksen yhteydessä. Yhteystiedot voivat tulla joko sähköisellä
ilmoittautumislomakkeella, paperilomakkeella tai ilmoittautujan omalla yhteydenotolla
Tieyhdistyksen toimistoon.
Tieyhdistys voi lisätä rekisteriin asiakkaaksi henkilöitä, joiden toimenkuvaan kuuluvia
palveluita yhdistys tarjoaa tai jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköpostilla ja muilla
automaattisilla järjestelmillä tapahtuvaan suoramarkkinointiin.
6 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.

7 Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen
takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä. Tietojenkäsittelyn mahdolliset
tulosteet tuhotaan niiden käsittelyn jälkeen.
Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee Suomen Tieyhdistys ry:n omistamalla palvelimella
käyttäjätunnuksen takana. Palvelinta säilytetään lukitussa tilassa. Jäsenrekisterin
käyttöoikeus on vain rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla nimetyillä henkilöillä
Tieyhdistyksen tiloissa ja tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla ja salasanalla. Suomen
Tieyhdistys ry huolehtii tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.
8 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.
9 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.

