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1. Rekisterinpitäjä
Turun Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys – Kristliga Föreningen för Unga Män i Åbo ry
Y-tunnus 0142289-7
Sirkkalankatu 27
20700 Turku
Puh. 010 835 4100
Fax 010 835 4101
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Ilpo Lahdenkauppi, järjestötoiminnanjohtaja
Sanna Friman, hallintosihteeri
Turun Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys – Kristliga Föreningen för Unga Män i Åbo ry
Sirkkalankatu 27
20700 Turku
Puh. 010 835 4100
Fax 010 835 4101
etunimi.sukunimi@tunmky.fi
3. Rekisterin nimi
Turun NMKY:n jäsenrekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Turun NMKY:n jäsenrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään jäsentietojen hallintaan, tiedottamiseen
ja laskutukseen jäsenyyden hoitamiseksi sekä erilaisten jäsen- ja ryhmätietojen kokoamiseen, omiin
markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.
5. Rekisterin tietosisältö
Henkilötiedot, yhteystiedot, jäsenyydet sekä laskutukseen liittyvät asiat.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä rekisteröi ne tiedot, jotka jäsen itse tai jäsenvastaava ilmoittaa toimintaan osallistumisen
yhteydessä.
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle
Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tai eteenpäin. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Jäsenrekisterin tiedot on tallennettu atk-tietokantaan, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston
avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Käyttöoikeuksien
myöntämisestä vastaa rekisterin vastuuhenkilö. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden
teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat
oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät
tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.
9. Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja
suoramainontaan, etämyyntiä tai suoramarkkinointia varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa
rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot.
Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
11. Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta
virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn
vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön
tiedon korjaamiseksi.

