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JÄSENREKISTERIN REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE
Rekisterinpitäjä
Lahden Teatterikerho r.y., Kirkkokatu 14, 15140 Lahti
sähköpostiosoite: teatteri.kerho@phnet.fi
Henkilötietoja käsitellään jäsenyyden perusteella.
Jäseneksi hakeudutaan jäsenhakemuslomakkeella jonka hakija allekirjoittaa. Paperilomakkeet säilytetään
seuraavaan vuosijäsenmaksun laskutukseen saakka eli seuraavan vuoden tammikuun loppuun. Jäsenyyden
hyväksyy hallitus jonka jälkeen jäsenen tiedot tallennetaan rekisteriin viikon sisällä. Henkilötietoja
käsittelee ja käyttää yhdistyksen jäsensihteeri, yhdistyksen sihteeri ja yhdistyksen puheenjohtaja.
Jäsentietoina säilytetään
Jäsenen etu- ja sukunimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, jäseneksi hakeutumispäivämäärä,
rekisteriryhmä, jäsenmaksulaskutushistoria ja maksuhistoria ja teatterin lämpiötoiminnan vapaaehtoisista
ja kunniajäsenistä säilytetään syntymäaikatieto.
Säilytystapa
Jäsentiedot säilytetään pilvipalvelussa Selkotieto Oy:n Netti-Jäseri -ohjelmassa.
Tarkoitus
Tietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito jäseniin, tiedottaminen yhdistyksen ja teatterin toiminnasta ja
jäsenille tarjottavista eduista sekä jäsenmaksun laskuttaminen kerran vuodessa.
Ryhmät
Jäsenrekisterin ryhmät ovat Varsinaiset jäsenet, Kunniajäsenet, Yhdistyksen työntekijät ja Teatterin
lämpiötoiminnan vapaaehtoiset.
Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta muille tahoille. Tietoja ei luovuteta rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle.
Poistaminen
Jäsenen irtisanouduttua yhdistyksestä jäsensihteeri poistaa jäsentiedot rekisteristä kahden viikon sisällä
tiedon saapumisesta. Irtisanoutuminen tapahtuu sähköpostilla tai muutoin kirjallisesti.
Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmän avulla käsiteltävät tiedot suojataan
asianmukaisesti. Internet-palvelimen fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehtii Selkotieto Oy.
Lahden Teatterikerho ry huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimen käyttöoikeuksia ja muita
henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden
yhdistyksen toimihenkilöiden toimesta, joiden toimenkuvaan se kuuluu.
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Tarkastusoikeus
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia
mahdollisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa
hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niiden oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä
vastaa tiedusteluun kuukauden kuluessa.
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä.
Niin ikään rekisteröidyllä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten
henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti
rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
Rekisterinpitäjä vastaa tiedusteluun kuukauden kuluessa.

