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Rekisterin nimi
Suomen Harrastajateatteriliiton jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään rekisteröityjen suostumuksen perusteella tässä rekisteriselosteessa määriteltyä
tarkoitusta varten (EU:n tietosuoja-asetuksen 6. artiklan 1. kohdan a-alakohdan perusteella). Rekisteröidyllä
on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa.
Rekisteri on perustettu Yhdistyslaissa mainitun jäsenluettelon ylläpitämiseksi (Yhdistyslaki henkilötietojen
käsittelyn 26.5.1989/503, 11 §). Suomen Harrastajateatteriliiton jäsenrekisteri palvelee sisäistä tiedottamista,
jäsenmaksujen perintää ja tilastollisia tarkoituksia sekä toiminnan kehittämistä ja suunnittelua.
Jäsenrekisteriin kuuluu yhdistyksiä ja heidän ilmoittamien yhteyshenkilöiden yhteystietoja.

Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä on seuraavat tiedot:
•
•
•
•
•

Jäsenen yhteystiedot (yhdistys): Osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja paikkakunta.
Liittymisen ajankohta ja eroamisen ajankohta
Myönnetyt avustukset ja palkinnot
Uutiskirjeen saajan nimi ja sähköpostiosoite, sekä yhteyshenkilön yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero
ja sähköpostiosoite)
Muut jäsenen vapaaehtoisesti luovuttamat tiedot

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Jäsenen liittyessä kerättävät tiedot ja osoitteenmuutoksen yhteydessä saatavat tiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja voidaan luovuttaa painotaloille ja tulostuspalvelutaloille lehtiä ja laskuja lähetettäessä. Tietoja ei
luovuteta kaupallisiin tarkoituksiin.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Suomen Harrastajateatteriliiton toimistot, joissa rekisterin tietoja käsitellään, sijaitsee Suomessa.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja
suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Yhdistyksellä on kuitenkin velvollisuus
viestiä olennaisista järjestön asioista jäsenilleen. Jäsen voi pyytää tietojensa täydellistä poistamista
erotessaan yhdistyksestä. Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja
hänelle on oikeus saada niistä kopiot. Rekisteröidyllä on myös oikeus rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä.

Tietojen korjaaminen ja poistaminen
Virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon voi rekisteröity käydä itse oikaisemassa
sähköisessä jäsenintrassa joka on suojattu salasanoin. Rekisteröity voi myös pyytää oikaisua
rekisterinpitäjältä. Rekisteröidyn tiedot poistetaan tämän vaatimuksesta.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä säilytetään digitaalisesti tallennetussa muodossa wordpress – pohjaisen shtl.fi - sivuston
jäsenintrassa, sekä tietotoimisto.fi – jäsenrekisterissä jonne tiedot päivitetään jäsenintrasta. Rekisterin
käyttäminen vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan. Lisäksi tietoja käsitellään taloushallinnan salsanalla
suojatussa ohjelmassa (Emcen Finanssi), josta hoidetaan jäsenmaksujen laskutukset. Tietojen käyttöoikeus on
rajattu käyttötarkoituksen mukaisesti ja tietojen käyttöä valvotaan.

