REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

1. Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä 9.3.2018

Nimi:

Maaseudun uusi aika -yhdistys
Yhteystiedot (sähköpostiosoite)

sihteeri@mua.fi
2. Yhteishenkilö rekisteriä
koskevissa asioissa

Nimi

Eeva Uusitalo
Yhteystiedot (sähköpostiosoite)

sihteeri@mua.fi
3. Rekisterin nimi

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenluettelo

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään jäsenmaksujen laskutukseen, jäsentiedotteiden lähettämiseen jäsenille sekä muuhun yhdistyksen toimintaan liittyvään jäsenille kohdistettuun viestintään ja jäsenyyden hoitamiseen. Lisäksi tietoja käytetään
yhdistyksen julkaiseman lehden lähettämiseen jäsenille.

5. Rekisterin tietosisältö

Nimi, postiosoite, sähköpostiosoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenrekisterin tiedot kerätään yhdistykseen liittymisen yhteydessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Jäsentietoja ei luovuteta.

8. Tietojen siirto EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle

Jäsentietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen
periaatteet

ATK:lla käsiteltävät tiedot:

Tietojärjestelmässä säilytettävät jäsentiedosto on suojattu
normaalisti käytössä olevilla, tarkoituksenmukaisilla
teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttö edellyttää
henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Rekisteriin
on pääsy vain yhdistyksen jäsensihteerillä. Rekisteri sijaitsee
Helsingin yliopiston palvelimella.

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
1. Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä 10.4.2018

Nimi:

Maaseudun uusi aika -yhdistys
Yhteystiedot (sähköpostiosoite)

sihteeri@mua.fi
2. Yhteishenkilö rekisteriä
koskevissa asioissa

Nimi

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen sihteeri
Yhteystiedot (sähköpostiosoite)

sihteeri@mua.fi
3. Rekisterin nimi

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen järjestämien tilaisuuksien
ilmoittautumisrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin ilmoittautuneiden osallistumismaksujen laskutukseen,
tilaisuuksiin liittyvän materiaalin lähettämiseen sekä muuhun tilaisuuteen liittyvään kohdistettuun viestintään sekä
järjestelyihin. Lisäksi ilmoittautuneiden tietoja voidaan käyttää Maaseudun uusi aika -yhdistyksen tilaisuuksista tiedottamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Nimi, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, organisaatio, laskutusosoite, tieto yhdistyksen jäsenyydestä, osallistuminen mahdollisiin ruokailuihin, erityisruokavaliot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Ilmoittautumisrekisterin tiedot kerätään tilaisuuteen ilmoittautumisen yhteydessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ilmoittautumistietoja ei luovuteta.

8. Tietojen siirto EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle

Ilmoittautumistietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen
periaatteet

ATK:lla käsiteltävät tiedot:

Tietojärjestelmässä säilytettävä ilmoittautumistiedosto on
suojattu normaalisti käytössä olevilla, tarkoituksenmukaisilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttö
edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa.
Rekisteriin on pääsy vain ilmoittautumislomakkeen laatijalla
ja/tai hänen oikeuttamallaan henkilöllä. Rekisteri sijaitsee
Helsingin yliopiston palvelimella.

