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REKISTERINPITÄJÄ	
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  ry	
  	
  
Y-‐tunnus	
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Postiosoite	
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REKISTERIASIOITA	
  HOITAVA	
  HENKILÖ	
  
Toimistonhoitaja,	
  arabianasukastalot@gmail.com	
  
	
  
REKISTERIN	
  NIMI	
  
Arabian	
  asukastalot	
  ry	
  jäsen-‐,	
  asiakas-‐	
  ja	
  yhteystietorekisteri	
  
	
  
REKISTERIN	
  PITÄMISEN	
  PERUSTE	
  
Rekisteröidyn	
  suostumuksella	
  tai	
  jäsenyys-‐,	
  asiakas-‐,	
  viestintä-‐	
  taikka	
  muun	
  vastaavan	
  suhteen	
  
perusteella	
  tapahtuva	
  Arabian	
  asukastalot	
  ry:n	
  palveluihin	
  liittyvä	
  henkilö-‐	
  ja	
  muiden	
  tietojen	
  
käsittely.	
  Rekisterissä	
  oleville	
  voidaan	
  lähettää	
  kohtuullisin	
  väliajoin	
  sähköpostitse	
  tietoa	
  Arabian	
  
asukastalot	
  ry:n	
  tapahtumista,	
  uutisista	
  ja	
  palveluista.	
  Uutiskirjeen	
  tilaaminen	
  on	
  mahdollista	
  
lopettaa	
  kunkin	
  uutiskirjeen	
  lopussa	
  löytyvästä	
  linkistä	
  tai	
  ottamalla	
  yhteyttä	
  osoitteeseen	
  
arabianasukastalot@gmail.com	
  
	
  
REKISTERIN	
  SISÄLTÄMÄT	
  TIEDOT	
  
–	
  Henkilötiedot	
  (etu-‐	
  ja	
  sukunimi)	
  
–	
  Yritykset	
  (yrityksen	
  nimi	
  ja	
  osoitetiedot	
  sekä	
  yhteyshenkilön	
  tiedot)	
  
–	
  Käyttäjän	
  yhteystiedot	
  (sähköpostiosoite,	
  osoite,	
  puhelinnumero)	
  
–	
  Käyttäjän	
  laskutustietohistoria	
  
–Käyttäjän	
  syntymävuosi	
  (alle	
  18-‐vuotiaat	
  käyttäjät)	
  
Yllä	
  listatut	
  tiedot	
  muodostavat	
  rekisterin	
  enimmäislaajuuden.	
  Rekisterinpitäjä	
  varaa	
  oikeuden	
  
kerätä	
  ja/tai	
  säilyttää	
  kustakin	
  rekisteriin	
  kuuluvasta	
  henkilöstä	
  kaikki	
  tai	
  vain	
  osan	
  yllä	
  listatuista	
  
tiedoista	
  rekisterissään.	
  
SÄÄNNÖNMUKAISET	
  TIETOLÄHTEET	
  
–	
  Käyttäjän	
  itsensä	
  antamat	
  tiedot	
  arabianasukastalot.fi	
  –verkkosivustolta	
  löytyvillä	
  tilavaraus-‐,	
  
kurssi-‐ilmoittautuminen-‐	
  tai	
  jäsenilmoittautumis-‐lomakkeilla.	
  	
  Käyttäjän	
  itsensä	
  muissa	
  yhteyksissä	
  
Arabian	
  asukastalot	
  ry:lle	
  antamat	
  tiedot.	
  Arabian	
  asukastalot	
  ry:n	
  pyytämät	
  lisätiedot.	
  
	
  
TIETOJEN	
  LUOVUTUS	
  JA	
  TIETOJEN	
  SIIRTO	
  EU:N	
  TAI	
  ETA:N	
  ULKOPUOLELLE	
  
Arabian	
  asukastalot	
  ry	
  voi	
  luovuttaa	
  rekisterin	
  sisältämiä	
  tietoja	
  voimassaolevan	
  lainsäädännön	
  
sallimissa	
  ja	
  velvoittavissa	
  rajoissa.	
  Muuten	
  rekisterin	
  tietoja	
  ei	
  luovuteta	
  kolmannelle	
  osapuolelle	
  
ilman	
  asiakkaan	
  suostumusta.	
  
Henkilötiedot	
  ovat	
  suojattuna	
  henkilötietolain	
  edellyttämällä	
  tavalla.	
  

REKISTERIN	
  SUOJAUS	
  
Tiedot	
  on	
  tallennettu	
  Arabian	
  asukastalot	
  ry:n	
  tietokantoihin	
  ja	
  ILMARI-‐
ilmoittautumisjärjestelmään.	
  Käyttöoikeus	
  tietokantoihin	
  myönnetään	
  vain	
  rekisterin	
  
käyttämiseen	
  perehdytetyille	
  henkilöille,	
  joiden	
  tehtäviin	
  se	
  liittyy.	
  
Sähköpostirekisteri	
  on	
  tallennettu	
  Arabian	
  asukastalot	
  ry:n	
  Google-‐tilin	
  yhteystietoihin.	
  Pääsy	
  
tietokantaan	
  on	
  rajoitettu	
  käyttäjätunnuksilla	
  ja	
  salasanalla.	
  
TARKASTUSOIKEUS	
  
Henkilötietolain	
  26.	
  §:n	
  mukaisesti	
  asiakkaalla	
  on	
  oikeus	
  tarkastaa	
  mitä	
  häntä	
  koskevia	
  tietoja	
  
rekisteriin	
  on	
  tallennettu.	
  Tarkastuspyyntö	
  tulee	
  lähettää	
  kirjallisesti	
  ja	
  allekirjoitettuna	
  
osoitteella:	
  
Arabian	
  asukastalot	
  ry	
  
Intiankatu	
  1	
  
00560	
  Helsinki	
  
	
  

