Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Tämä on Laradi ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR)
mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 10.1.2021. Viimeisin muutos 11.1.2021.

1. Rekisterinpitäjä
Laradi ry.
Yhdistysrekisterinumero: 119.893
info@laradi.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Anssi Kylänpää, anssi.kylanpaa@laradi.fi, 0406693001

3. Rekisterin nimi
Laradi ry:n jäsenrekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
rekisterinpitäjän oikeutettu etu (jäsenyys)
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito jäseniin, laskutukseen, sekä toimittaa Navigator
-lehdelle ajantasaiset osoitetiedot.
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: etu- ja sukunimi, sähköposti, puhelinnumero, osoitetiedot,
kotipaikka, maa, alue, laskutusosoite, kansalaisuus, titteli, kieli, vapaamuotoiset jäsenen antamat
lisätiedot, sukupuoli, syntymäpäivä, uutiskirjeen toivottu vastaanottotapa. työnantaja, rooli,
oppilaitos, opintosuunta ja valmistumisvuosi (opiskelijalta arvio valmistumisesta), ammattitaito /
työkokemus vapaamuotoisena, työhistoria vapaamuotoisena.
Tietoja säilytetään jäsenyyden ajan ja tiedot poistetaan, mikäli jäsen eroaa, erotetaan tai
menehtyy.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä,
sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, jäsentapaamisista
ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille, kuin Omnipress Oy :lle jäsenetuna saatavaa
Navigator -lehteä varten. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu jäsenen kanssa.
Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Jäsentiedoista ei säilytetä paperiversioita.
Jäsentietoihin on pääsy vain niillä hallituksen jäsenillä, joilla on siihen tehtäväänsä liittyvä pätevä
syy. Yksittäisen jäsenen tietoja käsitellään vain, kun siihen on pätevä syy.
Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla
palvelimella. Laradi ry ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan
kykynsä mukaan.
Tietoja säilytetään sähköisessä rekisteripalvelussa (FloMembers-jäsenrekisteri / palveluntarjoaja
Flo Apps Oy). Järjestelmä täyttää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset. Sitä
monitoroidaan ympäri vuorokauden. Jäsentietojen tietoturvasta on huolehdittu muun muassa
seuraavasti:
Verkkoliikenne on SSL-suojattu.
Salasanat säilytetään järjestelmässä kryptattuina.
Kriittiset operaatiot tallennetaan järjestelmälogeihin.
Flomembers jäsenrekisteristä lähtevät sähköpostiviestit ja tekstiviestit välitetään yhdysvaltalaisten
palvelimien kautta.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä 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
kirjallisesti tai sähköpostilla rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön
esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuojaasetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Jäsenille on myös
lähetetty henkilökohtainen kirjautumislinkki, jolla pääsee tarkastelemaan ja muokkaamaan omia
Laradi ry:n keräämiä, Flowmembersiin tallennettuja jäsenrekisterin henkilötietoja. Tällaisen linkin
puuttuessa tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen
rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuojaasetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.
Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa
pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n
tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

