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1
Rekisterin-
pitäjä

Nimi

Pelletti ry
Osoite

Ylioppilastalo, Laserkatu 10, 53850 Lappeenranta
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

puh. 044 0990955, puheenjohtaja@pellettiry.fi
2
Yhteyshenkilö
rekisteriä
koskevissa
asioissa

Nimi

Leena Heikinmaa
Puhelinnumero

045 2331878
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

rahastonhoitaja@pellettiry.fi
3
Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain
(503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot Pelletti ry:n jäsenrekisteriin ja muut
yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot.
Jäsenrekisteri säilytetään sähköisesti kide.app palvelussa, sekä pilvipalvelu Google
Drivessa.
Muuta yhdistyksen toimintaa (tapahtumat) varten kerätyt tiedot, jotka osallistuja
on vapaaehtoisesti antanut, säilytetään pilvipalvelu Google Drivessa, kunnes niitä
ei tapahtuman järjestämisen kannalta enää tarvita.

4
Rekisteriin
tallennettavat
tiedot

Jäsenrekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n
vaatimat henkilötiedot, jäsenen nimi ja kotipaikkakunta.
Yhdistyksen muuta toimintaa varten kerätyt tiedot ovat sellaisia, jotka ovat
tapahtuman järjestämisen kannalta oleellisia (esim. nimi, puhelinnumero,
sähköpostiosoite, ainejärjestö, ruoka-aineallergiat).

5
Tietojen
säilyttäminen

Jäsenrekisteriin kerätyt tiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin henkilö on
Pelletti ry:n jäsen. Vanhentuneet tiedot poistetaan 180 päivän päästä jäsenyyden
loppumisen jälkeen. Pelletti ry:stä voi erota ilmoittamalla tästä kirjallisesti
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen
kokouksen pöytäkirjaan.
Yhdistyksen muuta toimintaa varten kerätyt tiedot säilytetään vain niin kauan kuin
muun toiminnan toteuttamiseksi on tarpeellista.

6
Tietojen
siirtäminen

Kerättyjä henkilötietoja ei siirretä tässä dokumentissa mainittujen järjestelmien
ulkopuolelle.

7
Tietojen
suojaaminen

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Henkilötietoihin pääsevät käsiksi vain
Pelletti ry:n hallitus ja toimihenkilöt, jotka huolehtivat tietoturvan säilymisestä
parhaan kykynsä mukaan.
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8
Evästeet

Pelletti ry käyttää evästeitä (cookies) verkkosivuillaan verkkopalvelujen
tuottamiseksi. Evästeet identifioivat käyttäjän ja mahdollistavat muun muassa
automaattisen sivuprofiilin asettamisen edellisten sivukäyntien perusteella.
Evästeet voi estää osittain tai kokonaan verkkoselaimen tietosuoja-asetuksista,
mutta se voi johtaa useiden sivujen sisäänkirjautumisjärjestelmien
toimimattomuuteen ja huonolaatuisempaan palveluun.

9
Asiakkaan
oikeus

Henkilöllä, jonka tietoja on kerätty, on oikeus:
- Tarkistaa itseään koskevat tiedot
- Vaatia virheellisten tietojen oikaisua
- Saada tietonsa poistetuksi niiden säilytyspaikoista
- Muihin Euroopan tietosuojadirektiivin kirjaamiin oikeuksiin
Henkilön oikeutta koskevat pyynnöt voi lähettää yllä mainitulle yhteyshenkilölle.


