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Päivitetty:

Rekisteritiedot
1. Rekisterin nimi
Jäsenrekisteri (Kuopion steinerkouluyhdistys ry)
2. Rekisterin pitäjä
Kuopion steinerkouluyhdistys ry
Kuopion steinerkoulu Virkkula
Asemakatu 3, 70110 KUOPIO
puh. 044-366 8221
3. Rekisteriasioista vastaavat henkilöt
Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, hallintosihteeri (yhteyshenkilö)
4. Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin avulla pidetään yllä rekisteröityjen jäsenten tietoja jäsenyyden aikana. Tietoja päivitetään
jäsenen tekemien muutosten pohjalta. Osoitetietoja voidaan käyttää yhdistyksen toimintaan liittyvään
tiedon välitykseen, mikäli jäsen ei ole kieltänyt asiaa jäseneksi liittyessään tai myöhemmin. Rekisterissä
dokumentoidaan myös päättyneet jäsenyydet, mikäli jäsen ei pyydä niitä erikseen poistamaan.
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yhdistyksen lainsäädännöllinen velvoite ylläpitää jäsenrekisteriä.
Toimintaa ohjaava pääasiallinen lainsäädäntö ja ohjeistus:
Yhdistyslaki (503/1989)
Rekisterin tietosisältö, tietolähteet ja tietojen luovutus
5. Rekisterin tietosisältö
Kuopion steinerkouluyhdistyksen jäsenrekisterissä käsitellään Kuopion steinerkouluyhdistys ry:n nykyisten
ja entisten jäsenten henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen liittyviä tietoja. Lisäksi rekisterissä
käsitellään Kuopion steinerkouluyhdistys ry:n hallituksen ja johtokunnan jäsenten henkilö- ja yhteystietoja
sekä yhdistyksen yhteistyökumppaneiden yhteystietoja ja yhdistykseltä tiloja vuokraavien yhteystietoja ja
vuokrasopimustietoja.
Tiedot ovat:
Rekisteröidyn etu- ja sukunimi
Rekisteröidyn osoite, postinumero ja -toimipaikka
Rekisteröidyn sähköpostiosoite
Rekisteröidyn puhelinnumero
Tieto siitä, onko rekisteröity varsinainen jäsen vai perhejäsen.
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Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan osalta yllä mainittujen henkilötietojen lisäksi
rekisteröidään myös henkilötunnus.
Yhdistyksen ja sen hallituksen sekä johtokunnan kokousten päätöstiedot sekä yhdistyksen nimeämien
työryhmien ja niiden jäsenten yhteystiedot.
Yhdistykseltä tiloja vuokraavien yhteystiedot ja vuokrasopimustiedot.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenyyttä hakevalta henkilöltä itseltään hänen täyttäessään
jäsenhakemuslomakkeen, tai perhejäsenyyden osalta varsinaiselta jäseneltä hakemuslomakkeella.
Jäsenyyteen liittyvät muutostiedot saadaan jäseneltä.
Yhdistyksen tiloja vuokraavilta tiedot saadaan heidän oman ilmoituksen perusteella sekä heidän täyttäessä
tilojen vuokrasopimuksen.
7. Rekisterissä olevien tietojen luovutus
Henkilöiden osoitetietoja voidaan luovuttaa steinerpedagogiikkaan liittyvän tiedon välittämiseen, mikäli
rekisteröity on antanut siihen luvan. Varsinaisten jäsenten osoitetiedot luovutetaan Steinerkasvatuksen
liitto ry:lle, joka luovuttaa tiedot edelleen lehden painotaloon (Suomen Uusikuori Oy:lle) Steinerkasvatuslehden postitusta varten, ellei jäsen ole osoitetietojen luovuttamista kieltänyt.
Henkilötietoja voidaan siirtää palveluntarjoajalle jäsenrekisterijärjestelmän ylläpitämiseksi. Jäsenrekisterijärjestelmää ylläpitävä palveluntarjoaja voi siirtää henkilötietoja lainsäädännön ja tämän
tietosuojaselosteen mukaisesti.
Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.
8. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
Sähköisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu yhdistyksen hallintosihteerin tietokoneella
jäsenrekisteriin, johon on pääsy vain henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja jäsenyyden hoitamiseksi.
Määritellyillä henkilöillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.
Manuaalisesti säilytettävät rekisteritiedot, kuten jäsenhakemukset ja vuokrasopimukset säilytetään
lukituissa arkistokaapeissa.
Rekisterinpitäjä huolehtii, että henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään
luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
9. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on yhdistyksen jäsen. Jäsenyyden
päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuoden ajan. Henkilötietoja voidaan
säilyttää myös pidempään, jos lainsäädäntö sitä edellyttää.
Vuokrasopimustietoja säilytetään lain määräämän ajan.
10. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää osoitetietojensa käyttö steinerpedagogiikkaan liittyvän tiedon välitykseen
tai Steinerkasvatus-lehden postitusta varten.
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Rekisteröidyllä on oikeus:
• saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä.
• tarkistaa itseään koskevat henkilötiedot.
• vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä.
• pyytää omien tietojensa poistamista rekisteristä.
Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot Henkilötietolain 26 §:ssä tarkoitetulla tavalla, on
esitettävä tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä
vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti
kuukauden kuluessa).
Muut rekisteröidyn tietojen käyttämistä koskevat pyynnöt ja kysymykset tulee tehdä sähköpostitse
rekisteriselosteessa ilmoitetulle yhteyshenkilölle.
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta
oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen,
tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. (Henkilötietolaki § 29)
11. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli katsoo, että hänen
henkilötietojaan ei ole käsitelty tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
12. Muutokset tietosuojaselosteeseen
Tietosuojaselostetta voidaan päivittää lainsäädännön muuttuessa. Tämä seloste on laadittu 2.7.2018.

