SMoKy Ry:n tietosuojakäytäntö ja rekisteriseloste

1. Yleistä
•

Rekisterin nimi: SMoKy:n yhteyshenkilöiden tiedot

•

Rekisterinpitäjä:
• Suomen M3 ohjelmistojen käyttäjäyhdistys Ry (SMoKy Ry)
• Rekisterinumero: 176.420
• Olvitie 1-4, 74100 Iisalmi
• Yhteyshenkilö:
 SMoKy Ry:n hallituksen puheenjohtaja, ks.
http://www.smoky.fi/default.asp?p=/yhteystiedot

•

SMoKy Ry on sitoutunut noudattamaan Suomen henkilötietolakia, tietoyhteiskuntakaarta sekä muuta
soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä, joka liittyy rekisteröidyn yksityisyyteen; sekä käsittelemään
henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti.

•

”Henkilötiedolla” tarkoitetaan tietoa, josta yksittäinen henkilö voi olla tunnistettavissa.

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
•

Henkilötietoja käytetään SMoKy Ry:n jäsenyritysten väliseen yhteydenpitoon ja mm. tapahtumakutsujen
ja jäsenmaksulaskujen lähettämiseen.

3. Rekisterin tietosisältö
•

Keräämme tietoja SMoKy Ry:n jäsenyritysten yhteyshenkilöiden yhteystiedoista. Näitä tietoja voivat olla
Nimi, Työnantaja, Osoitetiedot, Puhelinnumero, Sähköposti, Käyttäjätunnus, Verkkosivuille kirjatut
palautteet, Tapahtumailmoittautumiset. Voimme kerätä myös teknistä tietoa verkkosivujen käytöstä.
Tällaista tietoa ovat Käyttäjätunnus, IP-osoite, Kirjautumistiedot ja kirjautuneena tehdyt toimenpiteet.

4. Tietolähteet
•

Ensisijaisena tietolähteenä ovat Henkilö itse ja Jäsenyrityksen julkiset tiedot ja Jäsenyrityksen muut
henkilöt. Henkilötietoja voidaan saada myös M3-palvelun toimittajilta.

5. Tietojen luovuttaminen
•
•
•

Henkilötietoja voidaan luovuttaa vain perusteltuja käyttötarkoituksia varten.
Luovuttamisessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.
Voimme luovuttaa rekisteröidyn tietoja myös toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen
esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.

•

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille markkinointi- tai suoramarkkinointitarkoituksiin ilman
rekisteröidyn suostumusta.

6. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle


Emme siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojaus
•
•
•
•

Rekisteriä ylläpidetään SMoKy Ry:n Hallituksen jäsenten tai heidän erikseen nimeämien henkilöiden
toimesta.
Rekistereitämme suojataan asianmukaisesti teknisin ja organisatorisin toimenpitein.
Ilmoitamme mahdollisista tietoturvauhkista ja mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan
viranomaisille tai rekisteröidylle soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.
Henkilörekisteriin on rajoitettu pääsy vain SMoKy Ry:n hallituksen jäsenille ja sen nimeämille henkilöille,
joille on perustettu käyttäjätunnus SMoKy:n extranet-sivuille, tai on rekisterin tarkoituksenmukainen
tarve ko. tietoon.

8. Rekisteröidyn oikeudet
•
•
•

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön
vaatimuksia.
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa SMoKy Ry:n henkilörekistereissä olevat itseään koskevat tiedot.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskeva virheellinen henkilötieto oikaistavaksi, täydennettäväksi
tai poistettavaksi rekisteristä, mikäli tieto on henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta
virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut.

9. Henkilörekisterin ja rekisteritietojen säilytys, arkistointi ja hävittäminen.
a. Henkilötietoja ylläpidetään rekisterissä niin kauan kuin Jäsenyritys on SMoKy Ry:n jäsen, tai Jäsenyritys
tai henkilö itse pyytää poistamaan tietonsa rekisteristä.

10. Ongelmista ja puutteista ilmoittaminen
a. Ongelmista ja puutteista ilmoittaminen tulee osoittaa SMoKy Ry:n hallituksen puheenjohtajalle ja
sihteerille, ks. http://www.smoky.fi/default.asp?p=/yhteystiedot

