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TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterin nimi
Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry:n jäsenrekisteri, Keuruu
Rekisterinpitäjä
Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry, Keuruu
Osoite
Multiantie 5
42700 KEURUU

Rekisteriasioita hoitava(t) henkilö(t):
Sihteeri Miina Hietamäki, puh. 040 351 6653, miina.hietamaki@keuruu.fi
Jäsenasioidenhoitaja
Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus
Jyty ry pitää yllä jäsenrekisteriä maksujen perintää, edunvalvonta-asioiden hoitamista, tiedottamista, jäsenpalveluja ja tilastotietojen kokoamista varten. Tietoja kerätään Jytyn ja jäsenen välisen jäsensuhteen hoitoon ja ylläpitämiseen.
Rekisterin tietosisältö
Jäsenten nimet ja osoitteet
Jäsenten sähköpostiosoite
Jäsenten tehtävänimike
Jäsenten työpaikka
Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Internet sivuilla olevilla sähköisillä lomakkeilla käyttäjä antaa itse tiedot itsestään.
Jos työnantaja perii jäsenmaksun, työnantajaa koskevat yksilöinti- ja tilitystiedot ilmoittaa työnantaja jäsenen valtuutuksella.
Säännönmukaiset henkilötietojen luovutukset
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta liiton ja sen toiminnan ulkopuolisiin tarkoituksiin.
Tietoja luovutetaan jäsenmaksujen osalta verottajalle ja jäsentietojen osalta Jytynjäsenvakuutuksen toimittavalle IF-vakuutusyhtiölle.
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Rekisterin käyttö ja suojaaminen
Tietokanta (excel-taulukko) ja käyttöliittymä on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisteriä käyttävät vain tätä tehtävää varten nimetyt henkilöt.
Rekisterin yhdistäminen muihin henkilörekistereihin
Ei voida yhdistää muihin rekistereihin.
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Rekisterin ja rekisteritietojen säilytys, arkistointi ja hävittäminen
Jäsenrekisteri säilytetään tiedostona pysyvästi ja Jyty ry:stä eronneet henkilöt poistetaan listauksesta välittömästi niiden tullessa tietoon. Rekisteritiedot tulostetaan tilintarkastajalle jokaiseen tilintarkastukseen tiedoksi.
Rekisteröidyn informointi
Rekisteriseloste on nähtävissä Jyty Keuruu ry:n internetsivuilla osoitteessa
keuruu.jytyliitto.net. Lisätietoja henkilötiedoista saa selosteessa mainitulta vastuuhenkilöltä.
Tarkastusoikeus ja tiedon korjaaminen
Jokaisella on salassapitosäännön estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset
seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu
tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisteröity voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön kirjallisesti rekisterinpitäjälle tai määrätylle vastuuhenkilölle ja hänen on todistettava henkilöllisyytensä ennen tarkastusta.
Tarkastusoikeus toteutetaan varaamalla rekisteröidylle tilaisuus tutustua paikan
päällä tietoihin ja tarvittaessa tiedot annetaan myös kirjallisesti. Tarkastusoikeus toteutetaan kahden viikon kuluessa pyynnön esittämisestä.
Henkilötietojen virheettömyys tarkistetaan tarvittaessa väestötietojärjestelmästä.
Järjestelmän käyttäjä huolehtii viran puolesta itse huomaamansa virheen korjaamisesta välittömästi.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää korjaamaan rekisterissä oleva virheellinen tieto. Virheellisen tiedon oikaisu toteutetaan täyttämällä rekisterinpitäjältä
saatu lomake. Mikäli rekisterinpitäjä ei suostu korjaamaan tietoa, hänen on annettava rekisteröidylle todistus, josta käy ilmi epäämisen syyt.
Rekisterihallinto
Jyty Keuruu ry:n hallitus käyttää rekisteriä koskevaa päätösvaltaa.
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