Tietosuojaseloste
Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Päivitetty 20.5.2019
Tämä on tietosuoja-asetuksen mukainen henkilötietojen käsittelyä koskeva
informointiasiakirja.
1. Rekisterinpitäjä
Helsingin seudun erilaiset oppijat ry (jäljempänä: HERO)
Vilhonkatu 4 B 13, 00100 Helsinki
sähköposti: hero@lukihero.fi
y-tunnus: 1084955-0
www.lukihero.fi

2. Yhteyshenkilö jäsenrekisteriä koskevissa asioissa
Marika Sipilä, järjestökoordinaattori, puh. (09) 6869 3503, marika.sipila@lukihero.fi

3. Rekisterin nimi
Helsingin seudun erilaiset oppijat ry (HERO) -yhdistyksen jäsenrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus
HERO ry:n jäsenrekisterin käyttötarkoitus
•

jäsenasioiden hoito ja ylläpito, jäsenviestintä

•

jäsenkirjeiden ja jäsenlehtien lähettäminen

•

jäsenmäärän ja -jakauman selvittäminen

•

jäsenlaskutus

•

tapahtuma- ja vertaistoiminnan tiedottaminen sekä muut jäsenille kohdistetut
postitukset (esim. jäsenille kohdistetut tutkimuskyselyt)

5. Rekisterin tietosisältö
Jäsenrekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain 11§:n vaatimat henkilötiedot eli
jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Lisäksi rekisteriin kerätään tiedot syntymävuodesta
ja sukupuolesta yhdistyksen toiminnan rahoitushakemuksia ja raportointia varten.
Jäsenlaji- ja muut tiedot kerätään laskutusta ja viestintää varten.
•

Nimi

•

Yhteystiedot: osoite, sähköposti, puhelinnumero.

•

Syntymävuosi

•

Sukupuoli

•

Jäsenlaji: henkilöjäsen, henkilöjäsen/eturyhmä (opiskelija, työtön, eläkeläinen),
kannatusjäsen, kunniajäsen (HEROn hallituksen kutsumat kunniajäsenet),
yhteisöjäsen.

•

Lisätieto jäsenyydestä: keräämme erilaiseen oppimiseen liittyvän tiedon viestintää
varten, esim. mikäli järjestämme tapahtumia suunnattuna vain oppimisvaikeuksille
itselleen tai heidän perheenjäsenilleen, voimme viestiä suoraan heille.

•

Jäsenyyden alkamispäivä

•

Jäsenyyden maksaja

•

Jäsenlaskutukseen liittyvät tiedot.

Jäsenrekisterin tietosisältö perustuu jäsenrekisterin ylläpitoon, jäsenlaskutukseen,
jäsenviestintään sekä niihin tietoihin, joita yhdistyksen toiminnan rahoituspäätöksissä
jäsenistä vaaditaan.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröitävän henkilön oma ilmoitus, sähköinen lomake nettisivujen kautta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
•

Henkilötietoja voidaan luovuttaa palveluntarjoajille jäsenyyteen liittyvien toimenpiteiden
ja palveluiden toteuttamiseksi: jäsenrekisterin ylläpito, laskutus, viestintä.

•

Nimi- ja osoitetiedot jäsenlehtien postitusta varten.

•

Yhdistyksen toimintaan liittyvät rahoitushakemukset edellyttävät yhteenvetoa
jäsenyyksistä: jäsenlaji, asuinpaikka, ikä, sukupuoli, jäsenmaksun maksaneiden osuus.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä niitä siirretä EU:n alueelle eikä EU:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
A ) Manuaalinen aineisto:
Paperiset asiakirjat säilytetään lukitussa tilassa, johon ei ole pääsyä ulkopuolisilla.
Jäsenrekisteriä käsittelee vain henkilöt, jotka ovat valtuutettuja yhdistyksen jäsenrekisterin
käsittelyyn.
B ) Sähköiset ylläpitojärjestelmät:
•

Membook-jäsenrekisteri

•

Netvisor (taloushallinnon järjestelmä)

•

Creamailer (jäsenviestintä, uutiskirje)

•

Jäsenlehden postitusta varten muodostettu tietokanta, joka toimitetaan lehden
Julkaisijalle salatulla tietoliikenne-yhteydellä.

Jäsenrekisteri-aineiston käyttö on rajattu henkilöille, jotka ovat valtuutettuja yhdistyksen
jäsenrekisterin käsittelyyn. Jäsenrekisterin tietoturvallisuus sekä tietojen
luottamuksellisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein.

10. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot.
Tarkastuspyynnön tulee olla kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu. Tarkastuspyynnössä
tulee mainita nimi ja yhteystiedot. Tarkastuspyyntö lähetetään osoitteella: Helsingin
seudun erilaiset oppijat ry (HERO), Jäsenrekisteri / Marika Sipilä, Vilhonkatu 4 B 13,
00100 Helsinki tai sähköpostitse: marika.sipila@lukihero.fi / hero@lukihero.fi
Tarkastuspyyntöä ei voi tehdä puhelimitse.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus korjauttaa virheelliset tai muuttuneet tiedot. Korjauspyynnön voi
esittää kirjallisesti joko kirjeitse (Helsingin seudun erilaiset oppijat ry (HERO),
Jäsenrekisteri / Marika Sipilä, Vilhonkatu 4 B 13, 00100 Helsinki) tai sähköpostitse:
marika.sipila@lukihero.fi / hero@lukihero.fi
Rekisteröity jäsen voi muokata ja päivittää itse muuttuneita nimi -ja yhteystietojaan
henkilökohtaisesti jäsenrekisterijärjestelmä Membookissa.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää henkilötietojensa käsittely yhdistyksen tutkimuskäyttöön
tarkoitettujen kyselyiden toteuttamiseksi. Pyynnön voi esittää kirjallisesti joko kirjeitse
(Helsingin seudun erilaiset oppijat ry (HERO), Jäsenrekisteri / Marika Sipilä, Vilhonkatu 4
B 13, 00100 Helsinki) tai sähköpostitse: marika.sipila@lukihero.fi / hero@lukihero.fi

