
Tietosuojaseloste 3.6.2018 

 

1. Rekisterin pitäjä ja- vastaava yhdyshenkilö 

Joutsentanssi ry 

Y-tunnus 2891224-7 

Maria Tolonen 

puh.0400-750 326 

maria@joutsentanssi.fi 

2. Rekisterin nimi 

Yhdistyksen jäsen-, sidosryhmä- ja markkinointirekisteri.  

3. Rekisterin oikeutus 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on jäsenrekisterin ylläpito ja se perustuu jäsenen 

suostumukseen. Lisäksi käsitellään yhdistyksen toiminnassa mukana olevien sidosryhmien tietoja. 

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja ei 

luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilötietoja ei siirretä myöskään EU:n jäsenvaltioiden alueen 

tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

4. Rekisterin käyttötarkoitus 

Yhdistys kerää henkilötietoja jäsenrekisterin hoitamista varten, sekä tapahtumien järjestämistä 

varten. Jäsenien ja yhdistyksen muihin toimintoihin liittyvien henkilöiden ja yhdistysten/yritysten 

tms. henkilötietoja käytetään yhdistyksen toimintaan liittyvien asioiden hoitamiseen, tapahtumista 

tiedottamiseen sekä markkinointiin. Tietoja ei käytetä profilointiin, eikä niitä luovuteta kolmansille 

osapuolille. 

5. Rekisterin tietosisältö 

-Yhdistyksen jäsenen nimi, puhelinnumero ja sähköposti 

-Laskutustiedot  

-Muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tarpeelliset tiedot  

-Yhdistyksen tapahtumissa mukana olevien sidosryhmien yhteystiedot yms. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Henkilötietoja kerätään pääsääntöisesti yhdistyksen jäseneksi liityttäessä, tai osallistuttaessa 

yhdistyksen järjestämään toimintaan. Markkinointia varten yhteystietoja voidaan kerätä erilaisissa 

tilaisuuksissa tai arvonnoissa.  

7. Tietojen säilytys ja suojauksen periaatteet 

Jäsen- ja asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta sivulliselle, ja sen käyttöoikeus on vain Joutsentanssi 

ry.:n kulloisellakin hallituksella.  Rekisterissä olevien sähköpostiosoitteita säilytetään sähköpostin 

osoitteistossa, joka on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla ja on vain yhdistyksen 

käytettävissä.  Manuaalista eli kirjallista aineistoa säilytetään niin ettei ulkopuolisilla ole aineistoon 

pääsyä. Tietoja säilytetään vain sen ajan, kuin se on tarpeellista. Palvelujen käyttäjä tai asiakas voi 

myös itse pyytää tietojensa poistoa Joutsentanssin rekisteristä, ja halutessaan ilmoittaa 

markkinointikiellosta. Laskutuksiin liittyvät tiedot säilytetään kirjanpitoaineistoissa seitsemän (7) 

vuotta. 



8. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja oikeus 

virheellisen tiedon korjaamiseen tai puutteellisen tiedon täydentämiseen. Pyyntö rekisterin 

tarkastukseen ja oikaisuun tulee tehdä kirjallisena rekisterin pitäjälle. Henkilöllisyys tulee pystyä 

pyynnöstä todistamaan. Lisäksi asiakkaalla on oikeus asiakastietojen poistamiseen tai käytön 

rajoittamiseen kuten markkinointikieltoon. Kaikki tiedot eivät kuitenkaan ole mahdollisia poistaa, 

kuten kirjanpitoon liittyvät lakisääteiset tiedot. 

 

 


