Tietosuojaseloste jäsenille
Tämä Tietosuojaseloste (jäljempänä "Seloste") kertoo, kuinka Tähtitieteellinen yhdistys
Kajaanin Planeetta ry kerää ja käsittelee henkilötietoja jäsenasioiden hoitamisessa.
1.

Rekisterinpitäjä

Sovellettavan tietosuojalain mukainen rekisterinpitäjä on Tähtitieteellinen yhdistys Kajaanin
Planeetta ry (jäljempänä "Planeetta", "me", "meitä" tai "meidän"). Planeetta vastaa siitä, että
henkilötietojasi käsitellään tätä Selostetta ja soveltuvia tietosuojalakeja noudattaen.
Rekisterinpitäjän yhteystiedot:
Tähtitieteellinen yhdistys Kajaanin Planeetta ry
Y-tunnus: 1798134-3
Osoite: Mäkikatu, 87500 Kajaani
Tietosuojasta vastaava henkilö:
Planeetan sihteeri
Yhteydenotot:
kajaanin.planeetta@gmail.com
2.

Henkilötietojen kerääminen

Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja, jotka
- olet antanut meille, kun olet yhteydessä meihin tai asioit kanssamme, kun liityt jäseneksi
- olet yhteydessä meihin, kun sovit vierailusta tähtitornilla

Keräämme ja käsittelemme seuraavia henkilötietoryhmiä:
Henkilötiedot:
Sukunimi, etunimet, kutsumanimi, postitusosoite, lisäosoite, postinumero, postitoimipaikka,
kotipuhelin, matkapuhelin, sähköposti.
Jäsenyystiedot:
Planeettaan liittymisvuosi.
Jäsenmaksutiedot:
Jäsenmaksun tilittäjä, jäsenmaksun alku- ja loppupäivä, summa, laskutustiedot.
Jäsensuhteen hoitaminen
Jäsenyhteydenotot ja niihin liittyvä kirjeenvaihto.
3.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Keräämme ja käsittelemme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeen toimintamme
harjoittamista varten.
Käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:
1.

Jäsensuhteen hoitaminen ja järjestötoiminta

Käsittelemme henkilötietoja jäsensuhteen hoitamista ja järjestötoimintaa varten.
Henkilötietojen käsittely perustuu sinun ja meidän väliseen jäsensuhteeseen
(sopimus).

2.

Henkilötietojen siirrot EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Emme siirrä jäsentemme henkilötietoja EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle.
3.

Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä
Selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.
4.

Sinun oikeutesi

Sinulla on oikeus tarkistaa henkilötietosi. Voit milloin tahansa myös pyytää henkilötietojesi
oikaisemista, päivittämistä tai poistamista. Sinulla on oikeus vastustaa tai rajoittaa
henkilötietojesi käsittelyä sovellettavan lain edellyttämässä laajuudessa. Käsitellessämme
henkilötietojasi suostumuksen perusteella sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa
antamasi suostumus. Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä pyynnön meille tietosuojasta
vastaavalle henkilölle, osoite kohdassa 1. Rekisterinpitäjä. Mikäli koet, että henkilötietojesi
käsittely ei ole asianmukaista, sinulla on oikeus kääntyä asiassa tietosuojavaltuutetun
puoleen.
Löydät tietosuojavaltuutetun yhteystiedot tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta:
http://www.tietosuoja.fi/fi/index.html.
5.

Tietoturva

Toteutamme tarkoituksenmukaiset toimenpiteet (mukaan lukien fyysiset, digitaaliset ja
hallinnolliset toimet) henkilötietojen suojaamiseksi häviämiseltä, tuhoutumiselta,
väärinkäytöksiltä ja luvattomalta pääsyltä tai luovuttamiselta. Esimerkkinä mainittakoon, että
henkilötietoihin on pääsy vain henkilöillä, jotka tarvitsevat niitä jäsenasioiden hoitamiseksi.
Huomaa, että tarkoituksenmukaisetkaan toimenpiteet eivät voi estää kaikkia mahdollisia
tietoturvaloukkauksia. Henkilötietojen tietoturvaloukkaustilanteissa ilmoitamme sinulle
asiasta soveltuvien lakien mukaisesti.
6.

Selosteen muuttaminen

Meillä on oikeus muuttaa tätä Selostetta. Ilmoitamme muutoksista sinulle.
7.

Ota yhteyttä

Voit kysyä tästä Selosteesta tai tarkempia tietoja henkilötietojesi käsittelystä ottamalla
meihin yhteyttä sähköpostilla, osoite kohdassa 1. Rekisterinpitäjä.

