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Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Tämä on Raahen Meripelastusyhdistys ry:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR)
mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 10.6.2018. Viimeisin muutos 10.6.2018.
1. Rekisterinpitäjä
Raahen Meripelastusyhdistys ry, PL 12, 92101 Raahe, raahe@messi.meripelastus.fi,
Y-TUNNUS 0223815-1
2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Talousvastaava, Ville Vainionpää, ville.vainionpaa@raahenmeripelastus.fi, 050 525 3135
3. Rekisterin nimi
Raahen Meripelastusyhdistys ry:n asiakasrekisteri
4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojensa
käsittelyyn.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on:
Asiakkaan tilaamien palveluiden kirjaaminen muistiin ja seuranta
Laskujen luominen ja maksujen seuranta
Laskukopioiden säilyttäminen
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
Asiakkaan nimi
Asiakkaan yhteystiedot
o
sähköposti
o
puhelinnumero
o
laskutusosoite
Näiden lisäksi rekisteriin kirjataan tieto asiakkaan tilaamista palveluista, niiden
toimittamisesta, laskutuksesta ja laskunmaksun seurannasta.
Tietoja säilytetään sähköisessä järjestelmässä, kunnes ne siirretään kirjanpitoon soveltuvin
osin. Tiedot poistetaan sähköisestä järjestelmästä tämän jälkeen.
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6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan:
rekisteröidyltä itseltään suullisesti tai sähköisen lomakkeen kautta yhdistyksen
kotisivuilta
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät
tiedot suojataan asianmukaisesti.
Tietojen lukeminen ja ylläpito on suojattu käyttäjätunnistuksilla ja salasanoilla. Käytetty
tietoliikenne on salattu SSL/TLS-tekniikalla.
Rekisterinpitäjä vastaa siitä, että tallennettuja tietoja ja muita henkilötietojen turvallisuuden
kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden luottamushenkilöiden
toimesta, joiden tehtävänkuvaan se kuuluu.
9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut
tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon
täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin
oikaisua, pyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa
pyynnön esittäjää varmentamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa rekisteröidylle
EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen
poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn
rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä
voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää varmentamaan henkilöllisyytensä.
Rekisterinpitäjä vastaa rekisteröidylle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
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