Tyhjennä lomake

TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§
Lue täyttöohjeet ennen selosteen täyttämistä.
Käytä tarvittaessa liitettä.

1
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

9.5.2018

Nimi (y-tunnus)

Kehittämiyhdistys SILMU ry, Utvecklingsförening SILMU rf
Osoite

Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

silmu@silmu.info
Nimi

2
Tiina Kurki
Yhteyshenkilö rekisteriä Osoite
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

silmu@silmu.info
3
Rekisterin
nimi

Uutiskirjeen postituslista

4
Postituslistan tarkoituksena on ylläpitää rekisteriä Kehittämisyhdistys SILMU ry:n
Henkilötietojen käsittelyn uutiskirjeen tilaajista. Uutiskirjeellä tiedotetaan
tarkoitus
yhdistyksen ajankohtaisista uutisista, koulutuksista ja palveluista. Uutiskirjeen tilaamisen

voi perua jokaisen uutiskirjeen lopusta löytyvästä linkistä.

5
Rekisterin
tietosisältö

Rekisteri sisältää sidosryhmien henkilöedustajien tai organisaatioiden tietoja: henkilön tai
organisaation nimi ja sähköpostiosoite. Tiedot näkyvät vain rekisterin pitäjille, jotka
käyttääkseen uutiskirjepalvelua tarvitsevat käyttäjätunnuksen ja salasanan

6
Säännönmukaiset
tietolähteet

Tietoja kertyy uutiskirjeen sähköisen tilauslomakkeen kautta, jonka henkilö itse täyttää.
Yhdistyksen jäsenet lisätään rekisteriin jäsenhakemuksen yteydessä.
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6
Säännönmukaiset
tietolähteet
(jatkoa)
7
Rekisterin tietoja ei luovuteta muiden käyttöön.
Tietojen
säännönmukaiset luovutukset
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Tietojen siir- Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
to EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle
9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Manuaalista aineistoa rekisteristä ei ole.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisteriä pidetään sähköisessä Creameiler verkkopalvelussa. Verkkoplavelua hallinnoin
Cremailer Oy. Rekisterinpitäjä vastaa rekisteriin otettujen henkilötietojen käsittelyn
lainmukaisuudesta omalta osaltaan. Creamailer käyttää Linoden-pilvipalvelinympäristöä,
jolla on yli 400 000 asiakasta. Linoden
palvelimet sijaitsevat Lontoossa. Palvelimia voidaan siirtää EU:n sisällä tarpeen vaatiessa.
Palvelimiin on pääsy ainoastaan Creamailerilla ja palvelimien tietoturvasta sekä
skaalautuvuudesta vastaavalla Nordic Server Management OÜ:lla. Käyttäjät, eli SILMU ry:
10
n
henkilökunta tarvitsee
käyttäjätunnukset
ja salasanat
palveluun
Rekisteröidyllä
on oikeushenkilökohtaiset
saada tietää mitä
tietoja hänestä on
rekisteriin jotta
tallennettu.
Tiedot
Tarkastuspystyy
kirkautumaan.
Henkilökunnan
koneet
on
suojattu
viruksentorjuntaohjelmalla
ja
saa
lähettämällä
viestin
sähköpostiosoitteeseen
silmu@silmu.info,
käymällä
toimistolla
oikeus
koneille
pääsee1,vain
salasanan
avulla.
Rekisteri einumeroon
sisällä salassa
pidettävieä
tietoja.
(Veckjärventie
06150
PORVOO)
tai soittamalla
040 359
4166 (Tiina
Kurki).
Mikäli tietovuoto pääsee tapahtumaann asianosaisille ilmoitetaan välittömästi
tapahtuneesta, estetään se, että tietovuoto jatkuu sekä otetaan yhteyttä virnaomaisiin ja
ilmoitamme tapahtuneesta.
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Rekisteröidyllä on oikeus saada omat tietonsa korjattua, mikäli luettelossa on virheelistä
Oikeus vaatietoa. Korjauspyyntö lähetetään sähköpostilla osoitteeseen silmu@silmu.info, käymällä
tia tiedon
korjaamista toimistolla (Veckjärventie 1, 06150 PORVOO) tai soittamalla numeroon 040 359 4166
(Tiina Kurki).
12
Muut henkilötietojen
käsittelyyn
liittyvät
oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja
suoramarkkinointia, etämyyntiä, ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja
mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Tulosta

