TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

Nimi

Suomen Kosmetologien Yhdistys - Kosmetologföreningen i Finland ry
Osoite

Kellosilta 2 B LT 66., 00520 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

puh. 050 352 6667, toimisto@kosmetologitsky.fi
Nimi
2
Hanne Niemistö
Yhteyshenki- Osoite
lö rekisteriä Kellosilta 2 B LT 66., 00520 Helsinki
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
puh. 044 334 6205, hanne.niemisto@kosmetologitsky.fi

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Jäsenrekisteri

5
Rekisterin
tietosisältö

- Nimi
- Syntymäaika
- Yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, postitusosoite)
- Kotipaikka
- Maa ja alue
- Oppilaitos josta valmistunut, valmistusvuosi ja koulutusohjelma
- Alalla aloittamisen ajankohta,
- Ammatissa toimimisen muoto (hoitolayrittäjä/ työntekijä/ vuokratyöntekijä/ opettaja/muu)
- Jäsenyyden laji: Varsinainen jäsen / opiskelija / yhteysjäsen / kunniajäsen / maahantuojajäsen /
erikoiskosmetolologi

Rekisterin avulla kerätään 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.

6
Rekisterin tiedot ovat jäsenten itsensä ilmoittamia tai jäsenlaskutuksen yhteydessä kertyneitä.
Säännönmukaiset tieto- Rekisteriä päivitetään säännöllisesti.
lähteet
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7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Yhdistyksen maahantuojajäsenet saavat pyytäessään jäsenistön yhteystiedot käyttöönsä joko 1 x tai
2 x / kalenterivuosi. Luovutusmäärä riippuu maahantuojajäsenen valitsemasta jäsenpaketin koosta.
Pienemmän paketin saaneet voivat pyytää yhteystiedot käyttöönsä 1 x vuodessa, isomman paketin
jäsenet 2 x vuodessa.

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Jäsenrekisteri on internet-pohjainen FloMembers-järjestelmä, johon kirjautuminen on salattu 256bittisellä SSL-suojauksella.
Jäsenrekisterin käyttöoikeus on yhdistyksen työntekijöillä. Rekisteriin kirjautumiseen vaaditaan
henkilökohtainen käyttäjätunnus + salasana.
Työntekijöillä on vaitiolovelvollisuus.

10
Tarkastusoikeus

Yhdistyksen jäsenillä on oikeus tarkastaa rekisteriin talletetut tietonsa.
Jäsen voi tarkastaa itse omat tiedot kirjautumalla henkilökohtaisiin jäsentietoihinsa jäsensivujen
kautta. Tiedot voi myös tarkastaa ottamalla yhteyttä yhdistyksen toimistoon:
toimisto@kosmetologitsky.fi, puh. 050 352 6667.

11
Yhdistyksen jäsenillä on oikeus vaatia rekisterissä olevan, itseään koskevan virheellisen tiedon
Oikeus vaatia korjaamista tai poistamista.
tiedon
korjaamista Korjaamista tai tietojen poistoa voi pyytää ottamalla yhteyttä yhdistyksen toimistoon:
toimisto@kosmetologitsky.fi, puh. 050 352 6667.

12
Jäsenillä on oikeus kieltää yhteystietojensa antaminen maahantuojajäsenille. Tästä on maininta
Muut henkilö- jäsensivustolla sekä liittymislomakkeessa.
tietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

