TIETOSUOJASELOSTE
1. Rekisterinpitäjä
Nimi: HelmiLAN ry
Y-tunnus: 2615612-6
Osoite: Hopeasepäntie 1 E 15, 03100 Vihti
2. Yhteyshenkilö rekisteriasioissa
asiakaspalvelu@helmilan.fi
3. Rekisterin nimi
HelmiLAN ry:n asiakas- ja jäsenrekisteri
4. Rekisterin käyttötarkoitus
HelmiLAN ry:n järjestämissä tapahtumissa kävijöiden seurantaan, tilastointiin, kilpailuihin osallistumiseen
sekä sisäiseen tiedottamiseen, jäsenrekisterin pitämiseen ja markkinointiin.
5. Rekisterin tietolähteet
Tiedot kerätään tietokantaan helmilan.fi –sivustolla olevasta lipunmyyntijärjestelmästä, Google Forms
kyselylomakkeiden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Tietoja voidaan myös lisätä käsin.
6. Tietojen luovuttaminen
Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle markkinointi-, myynti-, mielipidetai markkinatutkimustarkoituksiin. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisille Suomen lakien
mukaisesti.
7. Tietojen luovutus EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Uutiskirjeen lähettämiseen HelmiLAN ry käyttää Mailchimp.com – palvelua ja he noudattavat omaa
tietosuojaa, joka on luettavissa osoitteessa https://mailchimp.com/legal/privacy/.
Google Formsilla kerättäviä henkilö- ja yritystietoja luovutetaan seuraaville ohjelmistoille:
Google Forms kyselylomakkeet – Google on osallisena EU:n ja Yhdysvaltojen välisessä Privacy Shield
Frameworkissa.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri on suojattu yleisesti käytössä olevilla teknisillä suojauskeinoilla. Rekisterin käyttö edellyttää
henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, joita on käytössään ainoastaan rekisteriä tehtävissään
tarvitsevilla henkilöillä. Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella fyysisesti turvallisessa, lukitussa
ympäristössä.
9. Rekisteröidyn oikeudet
●

Oikeus tarkistaa itseään koskevat rekisterissä olevat tiedot
○ Henkilörekisteriin rekisteröidyllä on oikeus nähdä ja tarkastaa itseään koskevat tiedot
maksuttomasti enintään kerran vuodessa. Henkilön on todistettava henkilöllisyytensä
luotettavasti
○ Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisena rekisterin yhteyshenkilölle
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●

Oikeus korjata, täydentää ja tulla unohdetuksi
○ Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää käsittelyn kannalta virheelliset,
tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot oma-aloitteisesti tai henkilön pyynnöstä
○ Korjaamispyyntö tulee osoittaa kirjallisena rekisterin yhteyshenkilölle

Henkilötietoihin liittyvät pyynnöt voit lähettää helpoiten sähköpostitse yhteyshenkilölle.
10. Tietosuojaselosteen päivittäminen
Saatamme tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintamme tai tietosuojaperiaatteidemme
muuttuessa. Tällaiset muutokset saattavat tulla ajankohtaisiksi muun muassa lainsäädännön muuttuessa
tai toimintatapojemme tarkentuessa. Muutokset tulevat voimaan, kun olemme julkaisseet päivitetyn
tietosuojaselosteen.
Pyydämmekin sinua tutustumaan tämän tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisin väliajoin, jotta tiedät
kulloinkin voimassa olevat käytännöt.
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