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Pvm: 20.5.2018

Viite: Eu:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)

Rekisterinpitäjä (marttayhdistys / marttapiiri)

Nimi: Limingan Martat ry / Pohjois-Pohjanmaan Martat ry 

Osoite: 91900 Liminka

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Nimi: Marita Eskola

Osoite:

Sähköposti: marita.k.eskola@gmail.com 

Puhelin:

Rekisterin nimi

Limingan Martat ry käyttäjärekisteri

Rekisterissä käsiteltävien henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito.
Tietoja käsitellään yhteydenottopyyntöön vastaamiseen ja tapahtumaan 
ilmoittautumiseen.

Rekisterin tietosisältö, rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:
- Palaute/yhteydenottolomakkeessa kysyttävät tiedot:
nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, avoin kenttä/viesti.
- Ilmoittautuminen tapahtumaan -lomakkeessa kysyttävät tiedot:
tapahtuman nimi, nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, avoin 
kenttä/lisätietoja.



Tietojen säilytysaika ja tai säilytysajan määräytymisperusteet

Yhteydenottolomakkeella lähetettyjä tietoja säilytetään pääsääntöisesti niin 
kauan, kuin yhteydenoton kannalta on tarpeen, kuitenkin enintään 3 kk.

Ilmoittautuessa henkilö antaa suostumuksen tapahtuman järjestäjälle käyttää 
tietoja tämän tapahtuman osallistujarekisterissä. Tietoja käytetään 
ennakkomateriaalin lähettämiseen ja muuhun tapahtumasta tiedottamiseen, 
tapahtumahallintaan sekä laskutukseen. Tietoja säilytetään tapahtuman 
jälkeen osallistumisen todentamista ja palautekyselyä varten. Tiedot  
poistetaan tapahtuma- ja koulutusrekisteristä tietosuojapolitiikan mukaisesti 
määräajassa.

Säännönmukaiset tietolähteet

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

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista
siltä osin kuin niin on sovittu kyseessä olevan henkilön kanssa.

Tietojen siirto UEU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty 
lukitusten sekä muiden turvatoimien avulla. Rekisteritietoja pääsevät 
käsittelemään ainoastaan rekisterinpitäjän nimeämät henkilöt. Käsittelijöitä 
sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tarkastusoikeus ja tietojen oikaiseminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on 
tallennettu. Rekisteröity voi päivittää ja muuttaa omia tietojaan ja vaatia, että 
virheelliset tiedot oikaistaan.

Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja 
allekirjoitettu asiaa koskeva pyyntö edellä mainitulle rekisteriasioiden 
yhteyshenkilölle.



Oikeus kieltää tietojen käyttö ja oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö ja vaatia 
tiedot poistettavaksi. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön 
antamaan suostumukseen.

Tietojen käyttökieltoa koskevan vaatimuksen / aiemmin annetun 
suostumuksen peruuttamisen voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu
asiaa koskeva ilmoitus edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity 
katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan Eu:n 
tietosuoja-asetusta.


