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Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri

Rekisterin pitäjä

Liikesivistysrahaston Kannatusyhdistys r.y, Museokatu 8 A 1,
00100 HELSINKI.
Jäsenrekisteriä hoitaa Anne Hopiala,
anne.hopiala@lsr.fi, (09) 8411 8404.

Yhteyshenkilö rekisteriä
koskevissa asioissa

Jäsenrekisteriä hoitaa Anne Hopiala,
anne.hopiala@lsr.fi, (09) 8411 8404

Tilaajarekisterin
käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä
yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut
yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja
jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja
laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista
yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa. Tietoja ei anneta
ulkopuolisille.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989)
11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja
kotipaikka. Lisäksi voidaan kerätä esimerkiksi seuraavat tiedot:
• Jäsenten yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)
• Jäsenyystiedot (jäsentyyppi, toimenkuva, jäsennumero,
jäsenyyden alkamisajankohta)
• Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)
• Lisätiedot (lehtitilaustiedot yms.).

Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla
ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella
jäsenhakemuslomakkeen kautta. Jäsenrekisteriin kirjattavat
tiedot saadaan hakijalta itseltään tämän suostumuksella.

Säännönmukainen tietojen
luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta.

Tietojen siirto Eu:n tai ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä.

Tietojen luovuttaminen
suoramarkkinointiin ja
tutkimustarkoituksiin

Tietoja ei luovuteta.

Rekisteritietojen suojaus

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat
tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy vain
asianmukaisilla henkilöillä.
Sähköisesti talletetut tiedot:
Pääsy rekisterin tietoihin edellyttää käyttäjätunnuksen ja
salasanan antamista. Rekisterin käyttöoikeus on vain nimetyillä
henkilöillä. Sähköinen henkilöstörekisteri sijaitsee
Liikesivistysrahaston omistamalla tietokoneella. Tietokonetta
säilytetään lukitussa tilassa. Liikesivistysrahasto huolehtii
tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.
Liikesivistysrahasto on tehnyt valittujen palveluntoimittajien
kanssa sopimuksia, jotka sisältävät henkilötietojen käsittelyä
Liikesivistysrahaston puolesta (apurahajärjestelmä, IT-tukipalvelut
ja talous- ja palkkahallinto). Liikesivistysrahasto varmistaa, että
sen käyttämät palveluntoimittajat ovat päteviä, allekirjoittavat
Liikesivistysrahaston kanssa henkilötietojen käsittelyä koskevan
sopimuksen ja noudattavat tietojen käsittelyä ja salassapitoa
koskevia velvoitteita.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Henkilötietolain 26 §:n mukaan tilaajalla on oikeus tarkastaa
henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää
korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastaminen on maksutonta
kerran vuodessa. Asiaa koskeva pyyntö on tehtävä kirjallisesti
sähköpostilla tai kirjeitse tilaajarekisteriä hoitavalle henkilölle.

Oikeus vaatia tiedon
korjaamista

Tilaajalla on oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen tiedon
korjaamista. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti joko sähköpostitse tai
kirjeitse.

Muut henkilötietojen
käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti
tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava
tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen
kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut
henkilötieto.

