Suomen Konepäällystöliitto-Finlands MaskinbefälsförbundFinnish Engineers’ Association ry:n
jäsenrekisterin tietosuojaseloste
1. Rekisterin pitäjä
Suomen Konepäällystöliitto-Finlands Maskinbefälsförbund- Finnish Engineers’
Association ry
Mikonkatu 8 A
00100 Helsinki
puh 09-5860 4815
sähköposti etunimi.sukunimi(at)konepaallystoliitto.fi

2. Yhteyshenkilö/tietosuojavastaava
Ann-Katrin Viertola
puh. 09-5860 4815
ann-katrin.viertola(at)konepaallystoliitto.fi

3. Rekisterin nimi
Suomen Konepäällystöliitto ry:n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Liitto ylläpitää yhdistyslain mukaista rekisteriä jäsenistään. Jäsenrekisterin tietoja
käytetään jäsenasioiden hoitamiseen liiton ja sen jäsenyhdistysten toiminnassa.

5. Rekisterin tietosisältö
Perustiedot:
Nimi
Henkilötunnus
Osoite
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Kieli
Kansalaisuus (ellei Suomi)
Jäsensuhteeseen liittyvät tiedot
Jäsenyhdistys
Liittymispäivä
Jäsenlaji
Sopimusala
Jäsenmaksutiedot
Jäsenmaksun maksutapa
Jäsenmaksuvapautus
Työttömyyskassan jäsenyys
Lehti
Markkinointikielto
Liittohistoria
Jäsen voi halutessaan antaa tiedon aikaisemmista liitoista ja
työttömyyskassoista, joihin hän on kuulunut.
Työantajatiedot
Työnantajan nimi osoitetietoineen
Työsuhteen alku- ja loppupäivä
Tehtävänimike
Luottamustehtävät liiton kaikilla tasoilla
Ansiomerkit

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilön perustiedot siirtyvät rekisteriin henkilön oman ilmoituksen perusteella.
Näitä tietoja päivitetään henkilön oman ilmoituksen, hänen jäsenyhdistyksensä tai
häntä edustavan luottamusmiehen ilmoituksen perusteella. Perintäsopimuksella
jäsen antaa valtuudet työantajalle tilittää jäsenmaksut liittoon. Jäsenmaksutiedot
siirtyvät jäsenrekisteriin.
Jäsenrekisteriin päivittyy tietoja Väestörekisteristä (jollei ole ilmoittanut estosta),
Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassasta JYTK sekä jäsenyhdistyksiltä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietojen luovutuksesta ulkopuolisille on sovittu liittohallituksen erillisillä päätöksillä,
jotka ovat esim. vakuutusyhtiö Turva (jäsenvakuutukset). STTK (barometrit) ja
Pardia julkisen sektorin jsäenten osalta. Tietoja luovutetaan myös jäsenkortin ja
taskukalenterin postittamista varten. Työpaikan luottamusmiehille ilmoitetaan
työpaikan jäsenet. Osoitetietoja luovutetaan Voima ja Käyttö -lehden postittamista
varten. Verottajalle tietoja luovutetaan koneellisesti jäsenmaksujen huomioon
ottamiseksi verotuksessa.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Tietojen säilytysajat
Tietoja säilytetään jäsenrekisterissä jäsensuhteen ajan. Henkilötietoja voidaan
säilyttää tarpeellisilta osin myös jäsensuhteen päättymisen jälkeen soveltuvan lain
sallimassa tai vaatimassa laajuudessa. Henkilötiedot poistetaan, kun niiden
säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai
velvollisuuksien toteuttamiseksi.

10. Rekisterin suojaus
Sähköisesti käsiteltävät tiedot
Sähköisesti käsiteltävät tiedot säilytetaan YAP Solutions Oy:n
tietokannoissa. Yhteys on Citrix suojattu. Tietojen käsittelyssä
noudatetaan yleisiä tietosuojasäännöksiä. Rekisteritietoihin pääsee
Suomen Konepäällystöliiton jäsenrekisterihoitaja, toiminnanjohtaja ja
liiton asiantuntijat sekä käyttöoikeusrajoituksin yhdistysten nimeämät
toimihenkilöt
Manuaalinen aineisto
Manuaalinen aineisto säilytetään erillisessä lukitussa tilassa.

11. Tarkastusoikeus
Sovellettavan lain mukaisesti jäsenelle on oikeus tarkistaa itseään koskevat
rekisteritiedot. Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti liiton tietosuojavastaavalle.
Jäsen voi itse tarkistaa ja korjata tietonsa kirjautumalla eAsiointipalveluun
www.konepaallystoliitto.fi -> Jäsenyys

12. Tiedon korjaaminen
Sovellettavan lain mukaisesti rekisterinpitäjä korjaa tai poistaa ilman aiheetonta
viivytystä oma-aloitteisesti tai jäsenen vaatimuksesta rekisterissä olevan, käsittelyn
tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen
henkiötiedon.

