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Tietosuojaseloste
Henkilötietolain (523/1999) 1§:n mukainen rekisteriseloste
EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679
Rekisterinpitäjä

Joogaterapiayhdistys Ry
Rekisteritunnus: 0202642-3
Kotipaikka: Helsinki
Osoite: Topeliuksenkatu 3 b
00260 Helsinki
Puhelin: 09 637 573
Sähköposti: posti@joogaterapiayhdistys.fi

Henkilörekisterin nimi

Joogaterapiayhdistyksen (JTY:n) jäsen- ja asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Keräämme ja käsittelemme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeen
toimintamme harjoittamista sekä jäsen ja asiakassuhteen
hoitamista varten.
Henkilörekisteriin merkitään seuraavat tiedot:
Nimi, puhelinnumero, sähköposti, osoite, sekä jäsenrekisteriin
syntymäaika. Henkilörekisteriin voidaan merkitä myös muut
mahdolliset muut jäsenen/asiakkaan antamat tiedot.
Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan
säännönmukaisesti asiakkailta ja jäseniltä itseltään.
Henkilötietojen luovuttaminen
Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille
seuraavissa tilanteissa: lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa,
kuten toimivaltaisen viranomaisen esittämän tietopyynnön
toteuttaminen; kun yhteistyökumppanimme käsittelevät
toimeksiannostamme henkilötietoja meidän puolestamme ja
ohjeidemme mukaisesti. Huolehdimme aina henkilötietojesi
asianmukaisesta käsittelystä.
Rekisterin suojaus

Toteutamme tarkoituksenmukaiset toimenpiteet (mukaan lukien
fyysiset, digitaaliset ja hallinnolliset toimet) henkilötietojen
suojaamiseksi häviämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä ja
luvattomalta pääsyltä tai luovuttamiselta. Esimerkkinä

mainittakoon, että henkilötietoihin on pääsy vain henkilöillä, jotka
tarvitsevat niitä työtehtäviensä hoitamiseksi.
Huomaa, että tarkoituksenmukaisetkaan toimenpiteet eivät voi
estää kaikkia mahdollisia tietoturvaloukkauksia. Henkilötietojen
tietoturvaloukkaustilanteissa ilmoitamme sinulle asiasta
soveltuvien lakien mukaisesti.
Tietojen säilytys
Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on
tarpeellista tässä Selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten
toteuttamiseksi.
Henkilötietoja säilytetään jäsensuhteen/asiakassuhteen ajan.
Henkilötietoja voidaan säilyttää tarpeellisilta osin myös
jäsen/asiakassuhteen päättymisen jälkeen soveltuvan lain
sallimassa tai vaatimassa laajuudessa. Voimme myös esimerkiksi
säilyttää henkilötietoja tarpeellisilta osin noudattaaksemme
antamaasi suoramarkkinointikieltoa.
Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole
tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai
velvollisuuksien toteuttamiseksi.
Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja
henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön
toteuttamiseksi lähetä meille pyyntö osoitteeseen
posti@joogaterapiayhdistys.fi
Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan
virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyynnön toteuttamiseksi
rekisteröidyn lähetä pyyntö meille em. sähköpostiosoitteeseen.
Muut rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö
laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa
milloin tahansa em. sähköpostiosoitteeseen.
Tietosuojeluselosteen muuttaminen
Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa
tietosuojaselostetta. Lainsäädännön niin vaatiessa ilmoitamme
siitä rekisteröidyille.

