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1. REKISTERINPITÄJÄ
Mäntsälän Teatteriyhdistys ry (Mäntsälän Teatteri)
Sähköposti: mantsalan.teatteri@gmail.com
Puhelin: 040 353 4421
2. REKISTERIASIOIDEN YHTEYSHENKILÖ
Rekisterin ylläpitäjä, varapuheenjohtaja Sami Ratia, puh. 041 532 7122
Puheenjohtaja Leena Herlevi-Valtonen, puh. 050 365 8925
3. REKISTERIN NIMI
Mäntsälän Teatteriyhdistys ry:n jäsenrekisteri
4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE JA TARKOITUS
Rekisteröidyllä yhdistyksellä on yhdistyslain mukainen velvoite pitää yllä jäsenluetteloa, sekä oikeus
huolehtia jäsenpalveluista ja jäsenviestinnästä sekä yhdistyksessä toimivien vapaaehtoisten
osallistujien palveluista.
Mäntsälän Teatteriyhdistyksen jäsenrekisterin tarkoituksena on kerätä henkilötietoja seuraaviin
tarkoituksiin:
•
•
•

Jäsenpalvelut
Jäsenviestintä
Jäsenmaksut

5. KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT
Rekisterinpitäjä käsittelee jäsenrekisterin yhteydessä seuraavia jäsenen henkilötietoja:
•
•
•
•
•
•

rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, kotipaikka ja ikä
rekisteröidyn yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero ja kotiosoite
rekisteröidyn ilmoittamat perheenjäseniä koskevat tiedot, kuten alaikäisten lasten nimet ja ikä
jäsenmaksua ja jäsenyyttä koskevat tiedot, kuten liittymisvuosi ja suoritetut jäsenmaksut
mahdolliset markkinointikiellot ja/tai -suostumukset
mahdolliset muut rekisteröidyn suostumuksella tai pyynnöstä kirjatut tiedot

6. TIETOLÄHTEET
Tietoja rekisteröityneestä saamme henkilöltä itseltään tai tämän perheenjäseneltä (perhejäsenyys).
Jäsenyys Mäntsälän Teatteriyhdistykseen syntyy rekisteröidyn omasta aloitteesta, kun henkilö täyttää
jäsenhakemuslomakkeen (paperilomake tai verkkolomake), ja antaa suostumuksensa henkilötietojensa,
tai perheenjäsenten, kuten alaikäisten lastensa nimi- ja ikätietojen käsittelyyn yllä olevan mukaisesti.
Jäsenhakemuksen voi täyttää myös verkkosivujemme välityksellä. Verkkosivujamme koskevaan
tietosuojaselosteeseen voit tutustua tästä:
https://www.domainkeskus.com/images/Domainkeskus_tietosuojaseloste.pdf
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7. TIETOJEN LUOVUTUKSET JA SIIRROT
Jäsentiedot tallennetaan Mäntsälän Teatteriyhdistyksen keskitettyyn jäsenrekisteriin. Tietoja käytetään
yhdistyksen toimesta edellä kuvattuihin tarkoituksiin, eikä tunnistettavia henkilötietoja luovuteta
ulkopuolisille tahoille eikä EU/ETA alueen ulkopuolelle.
8. TIETOJEN SUOJAUS JA SÄILYTYS
Olemme huolehtineet henkilötietojen siirtoon liittyvistä asianmukaisista suojatoimista sekä nimenneet
henkilöt, joilla on pääsy Mäntsälän Teatteriyhdistyksen jäsenrekisteritietoihin.
Jäsenrekisterissä olevat henkilötiedot tarkastetaan ja päivitetään vuosittain, tai aina, kun rekisteröity
jäsen ilmoittaa tietojen muuttumisesta. Säilytämme henkilötietoja enintään niin kauan, kuin mitä
jäsenyyden hoito tai lainsäädäntö edellyttää. Mäntsälän Teatteriyhdistyksen rekisterinpitäjä arvioi
säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti kulloinkin sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen.
Vanhentuneet tai rekisteriin kuulumattomat tiedot hävitetään rekisterinpitäjän toimesta viipymättä.
9. REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai
poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa
suostumuksensa henkilötietojen käyttöön tai muuttaa niitä.
Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista
sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.
Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös estää tietoihinsa kohdistuvia
käsittelytoimia. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka
perusteella hän haluaa estää tietojen käsittelyn. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta pyyntöä
ainoastaan laissa säädetyin perustein.
10. YHTEYDENOTOT
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti
kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.
11. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTOKSET
Tätä tietosuojaselostetta koskevista muutoksista ja päivityksistä välitämme viipymättä tiedon
jäsenistöllemme ja ilmoitamme mahdollisista muutoksista verkkosivuillamme.
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