Rekisteriselosteet
Sisällys:
● Rekisteriseloste: Jäsenrekisteri
● Rekisteriseloste: Tapahtumarekisteri

Rekisteriseloste: Jäsenrekisteri
Rekisterinpitäjä: Tarlab Oulu ry, Valtatie 67, 90500 Oulu
Yhteyshenkilö: Miikka Saukko, puheenjohtaja
Rekisterin nimi: Jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Yhdistyslain mukaan yhdistyksen jäsenistä on hallituksen pidettävä luetteloa. Lisäksi
yhdistyksen hallitus tallettaa vastaanottamansa jäsenanomukset ja eroilmoitukset. Tietoja
käytetään kokouskutsujen lähettämiseen, laskutukseen ja yhdistyksen viestintään sekä
jäsenyysasioiden käsittelyyn.

Rekisterin tietosisältö:
Yhdistyslain mukaan luetteloon on merkittävä kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka.
Näiden lisäksi talletetaan sähköpostiosoite, puhelinnumero, jäsenyyden tila, laskutustiedot ja
maksetut laskut sekä muita jäsenyyteen tai jäsenhakemukseen oleellisesti liittyviä tietoja.
Rekisteriin ei talleteta henkilötietolain määrittelemiä arkaluontoisia henkilötietoja.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot ovat peräisin jäseneltä itseltään, yhdistyksen hallitukselta ja yhdistyksen
käyttämältä pankilta tai maksupalveluiden tarjoajalta. Henkilön yksilöintitiedot ovat aina peräisin
jäseneltä itseltään.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Yhdistyksen jäsenelle varataan pyydettäessä yhdistyslain edellyttämällä tavalla tilaisuus
tutustua rekisteriin talletettuihin täydellisiin nimiin ja kotipaikkoihin.
Tietoja luovutetaan viranomaisille näiden sitä lainsäädäntöön perustuvin syin vaatiessa.

Järjestelmä
Jäsenrekisterin tuottajana toimii Flo Apps Oy ("FloMembers"). Tietojen käsittelystä vastaa
Yhdistyksen puheenjohtaja yhdessä hallituksen kanssa.

Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin Rekisteröity on Yhdistyksen jäsen.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri ei sisällä manuaalisia aineistoja. ATK:lla käsiteltävät tiedot suojataan vahvalla
teknisellä suojauksella.

Yhteydenotot
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta
ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse Yhdistyksen hallitukselle osoitteeseen
hallitus@tarlab.fi

Rekisteriseloste: Tapahtumarekisteri
Rekisterinpitäjä: Tarlab Oulu ry, Valtatie 67, 90500 Oulu
Yhteyshenkilö: Miikka Saukko, puheenjohtaja
Rekisterin nimi: Tapahtumarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriin talletetaan yhdistyksen tapahtumiin ilmoittautuneet henkilöt tapahtuman järjestämistä
ja mahdollista laskutusta varten.

Rekisterin tietosisältö:
Rekisteriin talletetaan jokaisesta tapahtumaan ilmoittautuneesta nimi ja sähköpostiosoite.
Lisäksi rekisterissä on osallistumismaksujen laskutukseen liittyvät tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet:
Rekisterin tiedot ovat peräisin osallistujalta itseltään, yhdistyksen hallitukselta ja yhdistyksen
käyttämältä pankilta tai maksupalveluiden tarjoajalta. Henkilön yksilöintitiedot ovat aina peräisin
osallistujalta itseltään.

Järjestelmä
Tapahtumarekisterin tuottajana toimii Flo Apps Oy ("FloMembers"). Tietojen käsittelystä vastaa
Yhdistyksen puheenjohtaja yhdessä hallituksen kanssa.

Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin Yhdistyksen järjestämän tapahtuman
järjestelyt vaativat.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri ei sisällä manuaalisia aineistoja. ATK:lla käsiteltävät tiedot suojataan vahvalla
teknisellä suojauksella.

Yhteydenotot
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta
ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse Yhdistyksen hallitukselle osoitteeseen
hallitus@tarlab.fi

