Rekisteri-/Tietosuojaseloste
Päivitetty 25.5.2018

Rekisterinpitäjä
Turun Radioamatöörit ry, Y-tunnus 2163660-6, Sommelontie 61, 20900 Turku

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Puheenjohtaja Mikko Tuittu, puh 0505221259, email oh1kao@sral.fi

Rekisterin nimi
Jäsenrekisteri
Jäsen-postituslista
Hallitus-postituslista
QSL-jakelurekisteri
Jäsenmaksurekisteri
Web-foorumin käyttäjärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tarkoituksena ja kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain vaatimat henkilötiedot ja muut
yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot, joita voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:
- yhdistyksen jäsenten tunnistaminen
- yhdistyksen jäsenasioiden hoitaminen
- yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpitäminen
- yhdistyksen toiminnan tarjoaminen jäsenistölle
- yhdistyksen toimintaa koskevan ja/tai yhdistyksen toiminta-ajatuksen piiriin kuuluvan tiedon
välittäminen
- yhdistyksen toiminnan suunnittelu, kohdentaminen ja kehittäminen (ml. eri jäsenryhmien
huomioiminen toiminnassa)
- jäsenmaksuvelvollisuuksien määrittäminen
- tilastointi
- yhdistyksen jäsenyyden hoitaminen ja kehittäminen (ml. laskutukseen liittyvät asiat)

Rekisteröitävät tiedot
Jäsenrekisteri:
- henkilön etu- ja sukunimi
- syntymäaika
- lähiosoite
- postinumero
- postitoimipaikka (ml maa)
- sähköpostiosoite
- puhelinnumero
- radioamatöörin kutsumerkit
- QSL-korttien toimitustapa

-

jäsenyyden alkamisaika
jäsenyyden laatu
sähköinen jäsenmaksulasku (k/e)
mahdollinen erityisosaaminen
kiinnostuksen aiheet radioamatööriharrastuksessa
jäsenmaksujen laskutus- ja maksutiedot (ml. jäsenmaksujen laskutusosoite)
mahdolliset muut henkilön itsensä yhdistykselle antamat tiedot

Jäsen-postituslista:
- henkilön nimi
- sähköpostiosoite
Hallitus-postituslista:
- henkilön nimi
- sähköpostiosoite
QSL-jakelurekisteri:
- radioamatöörin kutsumerkki
Jäsenmaksurekisteri
- maksuviite
- maksupäivä
Web-foorumin käyttäjärekisteri
- käytäjänimi, salasana
- sähköpostiosoite
- syntymäaika (valinnainen)
- rekisteröintiajankohta
- aikaleimoja eri käyttötapahtumien ajankohtista, esimerkkinä viimeinen käynti, viimeinen viestiluku
- käyttötilastoja
- käyttöliittymän asetusparametreja (värit, teemat jne, valinnaiset yhteys ja sähköiset kontaktitiedot)

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilö itse, sekä jäsenyyden alkamista ja jäsenmaksuja koskevien tietojen osalta yhdistyksen hallitus,
jäsenkirjuri ja rahastonhoitaja

Henkilötietojen luovuttaminen
Yhdistys ei luovuta henkilötietoja. Kutsumerkkiluettelo luovutetaan Laivaston Radioamatööreille niiden
jäsenten osalta jotka haluavat QSL kortit jaettavaksi Sommelon kerhotilassa.

Rekisterin suojaus
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisena. Rekisteri on tallennettu tietokoneelle joka on
salasanasuojattu.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Jäsen voi tarkistaa ja korjata omat tietonsa ottamalla yhteyttä yhdistyksen jäsenkirjuriin.

Muut rekisteröidyn oikeudet
Yhdistyksen jäsen voi pyytää yhdistystä poistamaan kaikki rekistereissään olevat tiedot itsestään. Tällöin
jäsenyys päättyy toimintakauden lopussa.

