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Rekisterin nimi
Vantaan elävän musiikin yhdistys VELMU ry:n jäsen- ja yhteistyökumppanirekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus
Tietojärjestelmiin tallennettuja henkilötietoja käytetään jäseniin ja toimijoihin yhteydenpitoon,
toiminnan edistämiseen sekä muuhun toiminnassa sitä velvoittaviin ja tarpeelliseen
tarkoitukseen. Rekisteriin tallennetaan tietonsa luovuttaneiden Velmu ry:n jäsenten sekä
muiden mahdollisten toimijoiden henkilötiedot.

Rekisterin sisältämät tiedot
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

● Henkilön etu- ja sukunimi
● Sähköpostiosoite
● Puhelinnumero
● Kotiosoite
● Postinumero ja paikkakunta.
● Syntymäpäivä ilman henkilötunnuksen loppuosaa

Tietojen säilytys
Rekisteritiedot poistetaan kun henkilö eroaa yhdistyksestä tai yhteistyö muun toimijan
kanssa lakkaa.

Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietojen säilyttämiseen käytetään ulkopuolisia palveluita kuten Google-palvelut, joiden
ylläpitämät palvelimet saattavat fyysisesti sijaita EU- ja ETA-alueen ulkopuolella. Muita
tietoja ei luovuteta.

Yhdistys voi myös ulkoistaa henkilötietojesi käsittelyn yhdistyksen ulkopuolisille yrityksille,
jotka voivat sijaita myös Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolella olevissa
maissa, kuten Yhdysvalloissa. Nämä yritykset voivat käsitellä henkilötietoja tarjotakseen
esimerkiksi infrastruktuuri- ja IT-palveluita, tai muita palveluja. Tällaisissa tapauksissa
riittävästi tietoturvasta ja rekisterin käsittelystä huolehditaan EU-U.S. Privacy Shield -
järjestelyllä, tai sopimusteitse käyttämällä EU-komission hyväksymiä mallilausekkeita.



Rekisterin suojauksen periaatteet
Annetut tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmiin. Järjestelmiin sisäänpääsy
edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmiin tallennettuihin rekisterin
sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta
määritellyt ylläpitäjät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioidussa tilassa.

Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia
tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja
mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee
tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

Rekisteröidyn tarkastus-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada
niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle
henkilölle.

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.
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