SUOMEN KORROOSIOYHDISTYS SKYFINLANDS KORROSIONSFÖRENINGEN ry.

Henkilötietolain (523/ 1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste
1. Rekisterinpitäjä
Suomen korroosioyhdistys SKY - Finlands korrosionsföreningen ry
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö
Olof Forsén, Puuportti 2 A 34, 02600 Espoo, puhelin 050 514 8398,
olof.forsen@aalto.fi
3. Rekisterin nimi
Korroosioyhdistys, Jäsenrekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Korroosioyhdistys käyttää jäsenrekisteriä jäsenasioiden hoitoon, jäsenviestien
postitukseen, jäsen- ja osallistumismaksujen laskutukseen sekä Promaint – lehden
postitukseen.
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää jäsenten seuraavat tiedot:
o
Sukunimi ja etunimet
o
Koulutus (vapaehtoinen)
o
Kotiosoite tai työpaikan osoite, katu, postinumero ja postitoimipaikka
o
Sähköpostiosoite
o
Puhelinnumerot (vapaehtoinen)
o
Työpaikka
o
Työn toimi (vapaehtoinen)
o
Oma valinta pääyhteystiedoksi, koti- tai työosoite
o
Syntymäaika
o
(Jäsenen oman valinnan mukaan vaihtoehdot kyllä / ei: toimialatiedot saa
julkaista, kotiyhteystietoni saa julkaista, työyhteystietoni saa julkaista. Julkaisu
tarkoittaa näiden tietojen löytymistä sivuillamme sisään kirjautuneen jäsenen
hakiessa nimellä toisen jäsenen tietoja.)
o
Jäsennumero, josta lasketaan laskutuksen viitenumero.

6.

Säännönmukaiset tietolähteet
Uusi jäsen antaa itse rekisteriin merkittävät tiedot. Jäsenet ilmoittavat itse
osoitteen tai tietojen muutoksista. Jäsenen erotessa merkitään tilaksi eronnut
tai muut ilmoitetut muutokset vastaavasti valikon mukaan.

7.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai
Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Korroosioyhdistys ei luovuta rekisterin tietoja kellekään ulkopuoliselle lukuun
ottamatta Promaint-lehden postitusta, jonka postitusosoitteet annetaan
kirjapainolle seuraavan lehden numeron postitukseen. Painotalo välittää ne
Itellalle postitusta varten.
Tietoja ei siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8.

Rekisterin suojauksen periaatteet
A. Manuaalinen aineisto
Jäsenrekisterissä ei ole manuaalista aineistoa.
B. ATK:lle tallennetut tiedot
Tietojen tekniseen suojaukseen käytetään sähköisen aineiston ja nettisivuston
standardimenetelmiä. (Rekisterin sisältöön pääsevät valtuutetut henkilöt.
Valtuuden myöntää ja lopettaa pääsihteeri ja valtuus annetaan
käyttöoikeusmerkinnällä järjestelmään. Valtuutettuja henkilöitä ovat jaostojen
sihteerit ja puheenjohtajat, rahastonhoitaja, nettisivustosta tekniikasta
vastaava henkilö (web master) ja pääsihteeri.)’

9.

Rekisteritietojen tarkistusoikeus
Jäsenellä on oikeus tarkistaa henkilökohtaisen pyynnön perusteella
rekisterissä olevien itseään koskevien kaikkien tietojen oikeellisuus ja
ajantasaisuus. Yhdistyksen jäsen voi esittää tarkastusoikeutta koskevan
pyynnön henkilökohtaisesti tai kirjallisesti jäsenrekisterin hoitajille, joita ovat
erikseen valtuutetut henkilöt (8 B). Tietojen tarkistus voidaan toteuttaa
välittömästi. Rekisteriin ei sisälly sellaisia tietoja, joiden tarkastusoikeutta ei
voisi toteuttaa. Lisäksi jäsenellä on oikeus sisään kirjautuneena yhdistyksen
sivuille korjata suurinta saa omista tiedoistaan.

10.

Rekisteritietojen korjaaminen
Tiedot korjataan viipymättä henkilön oman ilmoituksen mukaisesti
ajantasaisiksi. Rekisterinhoitajat huolehtivat tiedon korjaamisesta ja korjaavat
itse välittömästi havaittuaan tiedoissa virheellisyyksiä.

11.

Rekisterinpitäjän jäsenmäärä
Suomen korroosioyhdistys SKY jäsenmäärä vuonna 2017 oli 99 henkilöä.

