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JÄSENREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 13 artiklan mukainen seloste. 

 

1. REKISTERIN PITÄJÄ 

Pohjanmaan Tuottavuusyhdistys ry 
Hämeenlinnankatu 8, H62 
65350 VAASA 
Y-tunnus: 0831746-7 
 
 

2. YHTEYSHENKILÖ 

Pohjanmaan Tuottavuusyhdistys ry 
Tarmo Kuula, puh: 0400 750918 
tarmo.kuula(a)netikka.fi 
 

3. REKISTERIN NIMI 

Pohjanmaan Tuottavuusyhdistys ry:n jäsenrekisteri. 
 

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS 

Rekisterissä ylläpidetään Pohjanmaan Tuottavuusyhdistys ry:n jäsentietoja, mukaan lukien hallitus. 
Tämän rekisterin mukaisten tietojen käsittelyn tarkoituksena on: 
- luoda mahdollisuus pitämällä yhteyttä jäseniinsä toimintaansa koskevissa asioissa mm. 

o koulutustapahtumiin 
o yritysvierailuihin 
o jäseniltoihin 
o seminaareihin 

 
 

5. KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT 

Rekisteri pitää sisällään seuraava tiedot: 
- sukunimi, etunimi 
- osoite, postitoimipaikka, postinumero 
- puhelinnumero, sähköpostiosoite 
- jäsenyystiedot (liittymispäivä, jäsenstatus, jäsenmaksu) 

 
 

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 

Rekisterissä käytetään vain jäseneltä itseltään saatuja tietoja. 
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7. SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET 

Rekisterissä käytettyjä tietoja voidaan luovuttaa Tuottavuusliitto ry:lle. 
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
 
 

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET JA SÄILYTYSAIKA 

Rekisterin tietojärjestelmä on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. 
Rekisterin käyttöoikeus ja ylläpito edellyttää rekisterinpitäjältä henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja 
salasanaa. 
 
Rekisterissä olevia tietoja säilytetään vähintään jäsenyyden ajan tai niin kauan kuin on tarpeen 
tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten. 
 
 

9. REKISTERÖIDYN OIKEUDET 
 
9.1 Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus 

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkistaa mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on 
tallennettu sekä vaatia oikaisua virheellisistä tiedoista. Tarkastus- ja oikaisupyyntö tulee 
lähettää kirjallisesti kohdassa 2. mainitulle henkilölle. 
 

9.2 Tietojen poisto-oikeus 
Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa 
rekisteristä. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti kohdassa 2. mainitulle henkilölle. 
 

9.3 Valitus valvontaviranomaisille 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille, mikäli Pohjanmaan 
Tuottavuusyhdistys ry ei toiminnallaan täytä tietosuoja-asetuksen 2016/679 mukaisia 
vaatimuksia. 
 

9.4 Muut oikeudet 
Mikäli rekisteröity henkilö haluaa asettaa muita kieltoja jäsentietojensa käsittelystä, tulee 
hänen lähettää kirjallisesti tieto kohdassa 2. mainitulle henkilölle. 
 
 

10. TIETOSUOJAILMOTUKSEN MUUTTAMINEN 

Pohjanmaan Tuottavuusyhdistys ry pidättää itsellään oikeuden muuttaa tätä tietosuojailmoitusta. 
Muutokset voivat perustua lainsäädännön muuttumiseen. Ilmoitus on päivitetty 12.6.2018. 

 
Tämä tietosuojailmoitus asetetaan rekisteröityjen saataville Pohjanmaan Tuottavuusyhdistys ry:n 
sivuille. 
 


