TIETOSUOJASELOSTE
Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan Helsingin Seudun Mehiläishoitajat ry:n
rekisteröityjen henkilöiden henkilötietojen tietosuojasta.
1. Rekisterinpitäjä
Helsingin Seudun Mehiläishoitajat ry
www.hunajahelsinki.fi
arto.koljonen@kotikone.fi
0500-208 613
2. Rekisteröidyt
Rekisterissä käsitellään asianomaisen itseilmoittamia henkilötietoja.
3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoituksena on rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta, sen
ylläpito ja kehittäminen sekä yhdistystoimintaan ja mehiläishoitoon liittyvien tietojen ja
palvelujen viestintä.
Henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyksen toimintaan liittyvänä, johon rekisteröidyltä on
suostumus. Lasten henkilötietojen käsittely perustuu siihen, että lapsen huoltaja
vastuunkantajana on antanut tähän nimenomaisen suostumuksensa.
4. Käsiteltävät henkilötiedot
Rekisterissä käsitellään yhdistyksen jäsenten henkilö- ja yhteystietoja sekä muita
jäsenyyteen ja toimintaan liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:
-

Rekisteröidyn etu- ja sukunimi;
Rekisteröidyn osoite;
Rekisteröidyn sähköpostiosoite;
Rekisteröidyn puhelinnumero;
Rekisteröidyn jäsenryhmä (varsinainen jäsen, perhejäsen);

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään.
6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot ovat suojatut ja tallennetut siten, että niihin pääsy
on vain henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat omaavilla henkilöillä, jotka
tarvitsevat kyseisiä tietoja tehtäviensä hoitamiseen.
7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
Yhdistys luovuttaa Suomen Mehiläishoitajain Liitto ry:n ylläpitämään yhdistyksen
jäsenrekisteriin jäsenen etu- ja sukunimet, osoitteen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron
ja jäsenryhmän.
8. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
9. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on yhdistyksen jäsen tai
hänen oikeusturvansa niin vaatii. Henkilötiedot voidaan säilyttää myös tätä kauemmin, jos
sovellettava lainsäädäntö tai yhdistyksen sopimusvelvoitteet edellyttävät pidempää
säilytysaikaa.
10. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää henkilötietojensa käyttö yhdistyksen suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi myös antaa yhdistykselle yksilöityjä suoramarkkinointia
koskevia määräyksiä kuten esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät viestit.
Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainittu toteuttamispyyntö yhdistykselle.
11. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
Jos rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty tietosuojalainsäädännön
mukaisesti, hänellä on oikeus valittaa asianomaiselle valvontaviranomaiselle Suomessa tai
oman työ- tai asuinpaikkansa valvontaviranomaiselle missä tahansa Euroopan unionin
jäsenvaltiossa.
12. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tämä tietosuojaseloste on päivitetty 9.11.2020. Selostetta voidaan päivittää tarvittaessa ja
aina kun esimerkiksi lainsäädäntö muuttuu.

