
JÄSENREKISTERISELOSTE

Pohjanmaan Vinot Ry / Österbottens Skeva Rf (PoVi - Bröst)

Rekisterinpitäjä Pohjanmaan Vinot Ry / Österbottens Skeva Rf
Yhdistysrekisterinumero: 217.682
Kotipaikka: Vaasa
Sähköposti: vinot.skeva (a) gmail (piste) com
Rekisteriasioista vastaa Hallitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Jäsenen henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:
Jäsensuhteen hoitaminen ja kehittäminen, yhdistyksen toiminnan toteuttaminen,
jäsentapahtumien varmentaminen, markkinointi, analysointi ja tilastointi sekä mielipide- ja
markkinatutkimukset ja muut vastaavat käyttötarkoitukset.

Rekisterin tietosisältö:
Rekisteri sisältää jäseneltä pyydetyt tiedot. Näitä ovat seuraavat henkilötiedot
rekisteröidyistä: etunimi, sukunimi, nimimerkki, kaupunki & sähköpostiosoite.

Säännönmukaiset tietolähteet:
Jäsentä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti jäseneltä itseltään, Internetin kautta,
sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla. Jäsenen jäsenmaksun maksaneelta henkilöltä
Internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla.

Henkilötietojen säilytysaika:
Jäsenen henkilötietoja säilytetään rekisterissä niin kauan kuin hän on Pohjanmaan Vinojen
jäsen. Mikäli jäsenyys päättyy, säilytetään henkilötietoja enintään (3) kuukauden ajan.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle:
Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Rekisterin suojauksen periaatteet:
Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttö on
rekisterinpitäjän organisaatiossa vain Hallituksella.

Rekisteröidyn kielto-oikeus:
Rekisterin tietoja käytetään ainoastaan Pohjanmaan Vinojen toimintaan.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus:
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut häntä itseään koskevat tiedot ja
saada niistä kopiot. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa.

Rekisteröidyn oikeus peruuttaa suostumus:
Rekisteröity voi peruuttaa suostumuksen henkilötietojen käsittelylle ilmoittamalla asiasta
sähköpostitse.



Rekisteröidyn oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä:
Rekisteröity voi rajoittaa tietojensa käsittelyä ilmoittamalla asiasta sähköpostitse.

Rekisteröidyn oikeus vastustaa tietojensa käsitelyä:
Rekisteröity voi vastustaa tietojensa käsittelyä ilmoittamalla asiasta sähköpostitse.

Rekisteröidyn oikeus siirtää tietonsa toiselle rekisterinpitäjälle:
Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää
kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Oikeuden edellytyksenä on, että rekisteröity on itse
toimittanut kyseiset henkilötiedot Pohjanmaan Vinoille.

Tiedon korjaaminen:
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan virheellisen,
tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn
vaatimuksesta. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää hallitukselle
virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Rekisteröidyn oikeus valittaa valvontaviranomaiselle:
Jos Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan
tietosuojalainsäädännön mukaisesti, niin hänellä on oikeus tehdä kantelu
valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen
asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on
tapahtunut.


