Kanta-Hämeen Teollisuustyöväen ammattiosasto 43 ry.n
tietosuojaseloste, 29.12.2021
1. Rekisterinpitäjä
Kanta-Hämeen Teollisuustyöväen ammattiosasto 43 ry
Kasarmikatu 7 B
13100 Hämeenlinna
teollisuustyovaen.ao043@gmail.com

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Tiedotussihteeri
Niina Kurki
tiedotussihteeri@teollisuus43.fi

3. Rekisterin nimi
Kanta-Hämeen Teollisuustyöväen ammattiosasto 43 ry.n jäsenrekisteri

4. Rekisteröidyt
Rekisteri koostuu ammattiosaston jäsenistä.

5. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja
käyttötarkoitus
Henkilötietojen käsittely perustuu lain määräämiin velvoitteisiin, henkilön omaan
suostumukseen sekä toimihenkilöiden ja jäsenten julkiseen tehtävään (mm.
luottamusmiehet, ammattiosaston toimihenkilöt).
Tietoja käytetään jäsentutkimuksen tekemiseen, ammattiosaston jäsenten kontaktointiin,
verkkosivujen kautta tapahtuvan mökki ja vaunupaikka varauksen käsittelyssä sekä
tapahtuma ilmoittautumisten käsittelyssä.
Ammattiosaston verkkosivuilla kerätään myös tietoja Google Analyticsin kautta (mm.
kävijämäärän seuranta, verkkokäyttäytyminen, selain, käyttöjärjestelmä, sijainti).
Tietoja ei käsitellä ilman yllä mainittua käyttötarkoitusta.

6. Käsiteltävät henkilötiedot
Rekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot:

-Nimi
-Puhelinnumero
-Sähköpostiosoite
- Katuosoite
-Työpaikka
- Henkilötunnus

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja on kerätty henkilön omalla suostumuksella sähköpostilla, puhelimella,
sekä verkkosivujen kautta varauskalenterin/ -kaavakkeen kautta (tapahtumakalenteri ja
mökki- / vaunupaikan varauslomake).

8. Tietojen luovutus ja siirtäminen
Jäsenrekisteristä luovutetaan sekä siirretään tietoja Kanta-Hämeen Teollisuustyöväen
ammattiosasto 43 ry.n toimihenkilöiden kesken (puheenjohtaja, sihteerit,
taloudenhoitaja, jaostojen vetäjät).
Emme luovuta tietoja EU/ETA-maiden ulkopuolelle eikä kolmansille osapuolille/yrityksille
ilman henkilön omaa suostumusta.

9. Tietojen suojaus
Tiedot on suojattu salasanalla, käyttäjätunnuksella, palomuurilla, rajatulla käyttäjä
määrällä (puheenjohtaja, sihteerit, taloudenhoitaja sekä jaostojen vetäjät). Kirjallisia
henkilötietoja säilytetään lukitussa laatikossa ja sähköiset välineet on suojattu
asianmukaisesti. Kaikkia käyttäjiä koskee vaitiolovelvollisuus.

10. Tietojen käsittelyn kesto
Tietoja käsitellään tarkoituksen mukaisen jakson ajan (esim. mökkivarauksen ajan tai
tapahtumaan osallistumisen/keston ajan). Tiedot säilötään tämän jälkeen sähköiseen tai
kirjalliseen rekisteriin. Tietoja säilötään kirjanpitolain mukaisesti enintään 6 vuotta tai niin
kauan kuin on tarkoituksen mukaista.

11. Tietojen käsittelijät
Tietoja käsittelevät ammattiosaston toiminnasta vastaavat toimihenkilöt.

Voimme ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin
takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan
tietosuojalainsäädännön ja muutoin asianmukaisesti. Tässä tapauksessa kysymme aina
henkilön oman suostumuksen tietojen käsittelyn ulkoistamiseen kolmannelle
osapuolelle. Verkkosivujen kautta tulleet yhteydenotot ovat verkkosivupalveluja
tuottavalla yrityksellä, jonka henkilökunnalla on myös vaitiolovelvollisuus.

12. Google Analytics ja evästeet
Ammattiosaston verkkosivuilla vierailija osallistuu profilointiin Google Analyticsin kautta
kerättyjen tietojen vuoksi (katso kohta 5). Vierailijaa ei kuitenkaan kerätyistä tiedoista
voida yksilöidä ja kerättyä tietoa ei käytetä ilman säännönmukaista tarkoitusta.
Käytämme sivuillamme evästeitä. Evästeiden käytön ensisijaisena tarkoituksena on
parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla sekä analysoida ja parantaa
sivuston toimivuutta ja sisältöä. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan myös hyödyntää
viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden
optimoinnissa.
Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä
saatuihin tietoihin, esimerkiksi käyttäjän täyttäessä lomakkeen sivustollamme.

13. Rekisteröityjen oikeudet
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus

●
●
●
●

Pyytää omien henkilötietojen tarkistusta
Henkilötietojen poisto-oikeus
Rajata henkilötietojen käsittelyä (Tietojen kirjaamisen/keräämisen rajoittaminen)
Vastustusoikeus tietojen keräämiseen (Henkilö kokee, että hänestä kerätään
tietoja, jotka eivät ole tarkoituksenmukaisia).
● Tiedonsiirto-oikeus (Henkilöllä on oikeus kieltää omien tietojensa siirto ja
käsittely)
● Valitusoikeus (Henkilöllä on oikeus valittaa tietosuojavaltuutetulle, mikäli tietoja
käsitellään sääntöjen ja lain vastaisesti)

Mikäli rekisterinpitäjä ei suostu rekisteröidyn vaatimuksiin, on rekisteröidyllä oikeus
tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia, että
kiistanalaisten tietojen käsittelyä rajoitetaan siksi aikaa, kunnes asia saadaan
ratkaistuksi.

14. Yhteydenotot
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisena
kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

15. Muutokset tietosuojaselosteessa
Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset päivättyinä selosteeseen. Mikäli
muutokset on merkittäviä, voimme lähestyä sähköpostitse ja informoida verkkosivuilla
muutoksesta.
Suosittelemme, että käyt säännöllisesti tarkastamassa verkkosivuilla ajankohtaiset
osiosta viimeisimmät kuulumiset ja päivitykset ammattiosastossa.

