Mothers in Business MiB ry
Tietosuojaseloste: Jäsenrekisteri
10.8.2018

1 Rekisterinpitäjä
Rekisterinpitäjä: Mothers in Business MiB ry (myöhemmin Yhdistys)
Osoite: Rauta enkatu 21 B, 33 100 Tampere
Puhelin: 040 751 4898
Sähköpos : info@mothersinbusiness.ﬁ
Yhteyshenkilö: Soile Pylsy, yhdistyskoordinaa ori

2 Rekisterin nimi
Mothers in Business yhdistyksen jäsenrekisteri.

3 Henkilö etojen käsi elyn peruste ja käy ötarkoitus
Rekisterin käy ötarkoituksena on Yhdistyksen jäsenien henkilö etojen ajantasainen hallinta jäsenyyden
aikana, jäsenyyden ylläpito ja kehi äminen sekä markkinoin e ä suoramarkkinoin ja dokumentaa on
hallinta henkilö etojärjestelmässä.
Yhdistys järjestää mm. keskustelu laisuuksia, yritysvierailuja, koulutuksia, työpajoja, vertaistapaamisia ja
muita laisuuksia. Rekisteröityjen henkilö etoja käytetään mm. jäsenmaksun lasku etojen, uu skirjeen ja
muiden edo eiden, tapahtumakutsujen sekä jäsenkyselyiden lähe ämiseksi.
Jäsenrekisteriin sisältyvät myös kaikki edot, jotka syntyvät niiden yritysten, yhdistysten jne. toiminnassa,
joiden kanssa Yhdistys on tehnyt toimeksiantosopimuksen jäsenpalvelujen tuo amisesta. Yhdistys toimii
henkilö etolain mukaisena rekisterinpitäjänä myös näissä palveluissa syntyvien henkilö etojen osalta ja
vastaa niiden käsi elyn lainmukaisuudesta.
Henkilö etojen käsi ely perustuu Yhdistyksen lainsäädännölliseen velvoi eeseen ylläpitää jäsenrekisteriä
sekä etyissä tapauksissa sopimuksen täytäntöönpanoon.
Perusteet:
● Henkilö etolaki (523/1999)
● Tietosuoja-asetus 25.5.2018 alkaen
● Yhdistyslaki (503/1989)
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4 Käsiteltävät henkilö edot
Rekistereissä käsitellään Yhdistyksen jäsenien henkilö- ja yhteys etoja sekä muita jäsenyyteen lii yviä
tarpeellisia etoja. Näitä etoja ovat:
●
●
●
●
●

Jäsenen yksilöin ja yhteys edot
Jäsenen lii ymis edot
Jäsenmaksu edot
Jäsenen paikallisjaosto
Jäsenen pos tusluvat ja pos tuksen yksilöin

Lyy -tapahtumahallinnan palvelussa saatetaan lisäksi kerätä lisä etoja, mikäli jäsenpalvelun tarjoaminen
sitä edelly ää.

5 Säännönmukaiset etolähteet
Rekisterin etolähteenä toimii rekisteröidyn itsensä antamat edot.

6 Henkilö etojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
Henkilö etoja voidaan luovu aa Yhdistyksen yhteistyökumppaneille Yhdistyksen jäsenyyteen lii yvien
toimenpiteiden ja palveluiden toteu amiseksi.
Henkilö etoja voidaan siirtää myös muille palveluntarjoajille Järjestelmän toteu amiseksi. Henkilörekisterin
teknisen ylläpidon toteu ava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani voi siirtää henkilö etoja soveltuvan
yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän etosuojaselosteen mukaises .

7 Henkilö etojen siirrot EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle
Yhdistys voi käy ää henkilö etojen käsi elyssä myös muita palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat Euroopan
unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilö etojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle toteutetaan aina jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:
●
●

●

Euroopan komissio on pää änyt, e ä kyseisessä vastaano aja maassa on varmiste u rii ävä
etosuojan taso;
Yhdistys on toteu anut asianmukaiset suojatoimet henkilö etojen siirtämiseksi käy ämällä
Euroopan komission hyväksymiä etosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Rekisteröidyllä on tällöin
oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista o amalla Yhdistykseen yhtey ä Yhteydenotot
-kohdassa kuvatun mukaises ; tai
Rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa henkilö etojensa siirtämiseksi, tai
henkilö etojen siirtämiselle on olemassa muu lainmukainen peruste.

Henkilö etoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on väl ämätöntä palveluiden toteu amiseksi.
Henkilö etojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina voimassa
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olevaan henkilö etojen käsi elyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön
mukaises .

8 Jäsen etojen ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaa eet
A. Keskeiset sähköiset ylläpitojärjestelmät
● Yhdistysavain jäsenrekisteri
● Lyy tapahtumanhallinnan palvelu (jäsenpos tus)
● MiBiT verkostotumispalvelu
● G Suite (toimisto-ohjelmisto, dokumen nhallinta)
● MailChimp (jäsenpos tus)
● Pos viidakko (jäsenpos tus syyskuu 2018 alkaen)
● Procountor (taloushallinnon järjestelmä)
B. Manuaalinen aineisto
● paperiasiakirjat
Tietojen suojauksen periaatteet:
A. Sähköinen aineisto:
Sähköises käsiteltävät henkilö edot on suoja u ja tallenne u Yhdistyksen etojärjestelmään,
johon on raja u pääsy vain MiB ry:n vastuuhenkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä etoja
työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset ja/tai
vastuuroolikohtaiset käy äjätunnukset ja salasanat. Jokainen käy äjä hyväksyy etojen ja
etojärjestelmien käy ö- ja salassapitositoumuksen.
Henkilö edot on suoja u ulkopuoliselta käytöltä ja jäsen etojen käy öä valvotaan. Jäsenellä on
henkilökohtainen käy äjätunnus ja salasanasuojaus Yhdistysavaimen jäsenrekisteriin ja
verkostoitumisportaali MiBiTiin. Yhdistyksen ulkopuolelle lähete ävät henkilö edot salataan.
B. Manuaalinen aineisto:
Asiakirjat säilytetään lukituissa loissa ja niiden käy öä valvotaan.

9 Henkilö etojen säilytysaika
Henkilö edot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin Rekisteröity on Yhdistyksen jäsen. Jäsenyyden
pää ymisen jälkeen henkilö poistetaan jäsenrekisteristä ja edotus-/markkinoin listoilta. Henkilö etoja
säilytetään enintään 10 vuoden ajan jäsenyyden pää ymisestä Yhdistyksen oikeutetun edun perusteella, ts.
mahdollisiin oikeusvaateisiin puolustautumisen takia (KKO 2017:15). Henkilö edot voidaan säily ää myös
tätä kauemmin, jos sovelle ava lainsäädäntö tai Yhdistyksen sopimusvelvoi eet kolmansia kohtaan
edelly ävät pidempää säilytysaikaa.

10 Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilö etojensa käsi elyä markkinoin - ja
vies ntätarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa Yhdistykselle suoramarkkinoin a koskevia suostumuksia ja
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kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpos tse lähete ävät markkinoin vies t). Rekisteröity voi muokata
henkilöja
jäsenpos tus etojaan
henkilökohtaises
Yhdistysavaimen
jäsenrekisterissä
ja
verkostoitumispalvelu MiBiTissä.
Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaises
tahansa:
●
●
●
●
●
●
●

●

oikeus soveltuvan

etosuojalainsäädännön mukaises

milloin

saada eto henkilö etojensa käsi elystä;
saada pääsy omiin etoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Yhdistyksen käsi elemät henkilö edot;
vaa a epätarkan ja virheellisen henkilö edon oikaisua ja etojen täydentämistä;
vaa a henkilö etojensa poistamista;
peruu aa suostumuksensa ja vastustaa henkilö etojensa käsi elyä siltä osin kuin henkilö etojen
käsi ely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
vastustaa henkilö etojensa käsi elyä henkilökohtaiseen erityiseen lanteeseensa lii yvällä
perusteella siltä osin kuin henkilö etojen käsi elyperusteena on Yhdistyksen oikeute u etu;
saada henkilö etonsa konelue avassa muodossa ja siirtää kyseiset edot toiselle rekisterinpitäjälle
edelly äen, e ä rekisteröity on itse toimi anut kyseiset henkilö edot Yhdistykselle, Yhdistys
käsi elee kyseisiä henkilö etoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsi ely suoritetaan
automaa ses ; ja
vaa a henkilö etojensa käsi elyn rajoi amista.

Rekisteröidyn tulee esi ää edellä mainitun oikeuden toteu amista koskeva pyyntö tämän
etosuojaselosteen Yhteydenotot -kohdan mukaises . Yhdistys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan
pyyntöään kirjallises ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsi elemistä.
Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteu amisesta sovelle avassa laissa säädetyllä perusteella.

11 Oikeus vali aa viranomaiselle
Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen
Euroopan unionin jäsenval on valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka
sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, e ä hänen henkilö etojaan ei ole käsitelty soveltuvan
etosuojalainsäädännön mukaises .

12 Yhteydenotot
Rekisteröidyn oikeuksien käy ämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä etosuojaselosteesta ja muut
yhteydenotot tulee tehdä sähköpos tse yhdistyksen etosuojasta vastaavalle yhdistyskoordinaa orille
osoi eeseen info@mothersinbusiness.ﬁ. Rekisteröity voi myös o aa yhtey ä henkilökohtaises tai
kirjallises alla olevaan osoi eeseen:
Mothers in Business MiB ry
Yhdistyskoordinaa ori Soile Pylsy
Rauta enkatu 21 B, 33 100 Tampere
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13 Muutokset tähän etosuojaselosteeseen
Tätä etosuojaseloste a voidaan päivi ää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muu uessa. Päivite y
etosuojaseloste löytyy osoi eesta h p://mothersinbusiness.ﬁ/ etosuoja/. Tämä etosuojaseloste on
viimeksi päivite y 10.8.2018.
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