TIETOSUOJASELOSTE
Riihimäen Hot Rod Association RHRA ry:n jäsen-, tiedotus- ja tapahtumajärjestämisen
henkilötietorekisterien tietosuojaseloste.
REKISTERINPITÄJÄ JA KOTIPAIKKA
Nimi: Riihimäen Hot Rod Association RHRA ry.
Yhteystiedot: Johtokunta, pj. Tuomo Tammi, Kruununtie 72, 12310 Ryttylä
Rekisterinpitäjä: Johtokunta, pj. Tuomo Tammi, Kruununtie 72, 12310 Ryttylä
REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ
Pj. Tuomo Tammi, Kruununtie 72, 12310 Ryttylä
Tehtävä: Riihimäen Hot Rod Association RHRA ry:n johtokunnan pj.
Sähköposti: tuomo.tammi@tammimedia.fi
REKISTERÖIDYT
Rekisterissä johtokunnan edustaja käsittelee yhdistyksen jäsenten henkilötietoja.
HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Rekisterin käyttötarkoituksena on rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden
aikana, sen ylläpito ja kehittäminen.
Henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyslain velvoitteeseen ylläpitää jäsenluetteloa, jossa on
jäsenen koko nimi ja kotikunta. Jäsenen tavoittamiseksi, esimerkiksi jäsenmaksulaskun lähettämistä.
Jäseneltä kerätään myös hänen ilmoittamat tietonsa, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.
REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Yhdistyksen sääntöjen tai lain asettamien velvoitteiden täyttämisen vuoksi kerättävät ja säilytettävät
tiedot:
Rekisteröidyn koko nimi ja kotipaikka
Postiosoite
Sähköpostiosoite (vapaaehtoinen tieto)
Puhelinnumero (vapaaehtoinen tieto)
Jäsenen omistama(t) harrasteajoneuvo(t) (vapaaehtoinen tieto)
Rekisteröidyn jäsennumero ja jäsenyyden kesto
Tarvittavat tiedot luottamushenkilöiden ilmoittamiseksi Yhdistysrekisteriin.
REKISTERIN SIJAINTI
Jäsenrekisteri sijaitsee puheenjohtajan tai johtokunnan nimeämän muun henkilön hallussa sähköisenä
(excel).

REKISTERIN TIETOLÄHTEET
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään jäsenilmoittautumisen yhteydessä sekä jäsenyyden
aikana mikäli ko. tiedoissa tapahtuu muutoksia.
TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA SIIRROT
Jäsenen tietoja ei luovuteta ilman erillistä suostumusta.
REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Jäsenrekisterin tietoja käsittelee säännönmukaisesti yhdistyksen puheenjohtaja ja/tai erikseen
nimetty johtokunnan jäsen. Suppeita tietoja (nimi ja sähköpostiosoite) pääsee tarvittaessa katsomaan
myös yhdistyksen johtokunnan jäsenet.
Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi.
HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Henkilötiedot säilytetään rekisterissä kaksi seuraavaa kalenterivuotta jäsenen eroamis- tai
erottamisvuodesta. Henkilötiedot voidaan säilyttää myös tätä kauemmin, jos sovellettava
lainsäädäntö tai yhdistyksen sopimusvelvoitteet kolmansia kohtaan edellyttävät pidempää
säilytysaikaa. Tiedot voidaan poistaa kokonaan aikaisemmin, jos jäsen sitä erikseen kirjallisesti.
TARKASTUSOIKEUS
Jäsenellä on henkilötietolain mukainen oikeus tietojensa tarkastukseen. Pyyntö tulee tehdä
kirjallisesti yhdistyksen puheenjohtajalle tai johtokunnalle (johtokunta@rhra.fi).
OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA
Jäsenellä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti yhdistyksen
puheenjohtajalle tai johtokunnalle (johtokunta@rhra.fi).
YHTEYDENOTOT
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt ja kysymykset tästä tietosuojaselosteesta
sekä muut yhteydenotot tulee toimittaa kirjallisena yhdistyksen puheenjohtajalle tai johtokunnalle
(johtokunta@rhra.fi). Rekisteröidyn pyynnön voi esittää rekisteröity itse tai hänen valtuuttamansa
edustaja.
MUUTOKSET TÄHÄN TIETOSUOJASELOSTEESEEN
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa tai
tarvittaessa.
Riihimäen Hot Rod Association RHRA ry.

