MLL PIHLAJAMÄEN LASTENVAATE- JA TARVIKEKIRPPUTORIREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE
Päivitetty 3.7.2018
1. Rekisterinpitäjä
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pihlajamäen paikallisyhdistys (Pihlajamäen MLL)

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Hallituksen puheenjohtaja Katri Tarkiainen
mllpihlajamäki@gmail.com

3. Rekisterin nimi
MLL Pihlajamäen lastenvaate- ja tarvikekirpputorin vapaaehtoiset ja myyjäarvonta

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yhdistyksen kaksi kertaa vuodessa järjestämän
lastenvaate- ja tarvikekirpputoritapahtuman (lauantai - sunnuntai keväällä ja syksyllä)
vapaaehtoistyöhön sekä myyjäarvontaan osallistuvien henkilöiden tietojen kerääminen
kulloisenkin kirpputorin yhteydessä. Tietoja käytetään yhteydenpitoon kyseisen
kirpputoritapahtuman aikana.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:
-

Ilmoittaa myyjäarvonnan tulokset (sähköpostilla)
tiedottaa myyjänumeron saanneille käytännön tietoja tapahtumasta (sähköpostilla)
yhteydenpito tapahtuman aikana tarvittaessa (sähköposti tai puhelin)
myyjätulojen tilitys käteisenä tapahtuman lopussa

5. Käsiteltävät henkilötiedot
Rekisterinpitäjä käsittelee rekisterissä olevien henkilötietoja.
-

sukunimi
etunimet
sähköpostiosoite
puhelinnumero
jäsenlaji ja jäsennumero
vapaaehtoisen työaika kirpputorilla
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6. Tietolähteet
Vapaaehtoistyöhön ja myyjäarvontaan ilmoittautuvat nettisivuilla olevalla
ilmoittautumislomakkeella.

7.

Tietojen käsittelijät, luovutukset ja siirrot
Tiedot tallennetaan MLL Pihlajamäen tiedostoihin. Tietoja käytetään vain kirpputoritapahtuman
aikana (ennen ja jälkeen) viestintään ja myyntitulojen kirjaamiseen. Tietoja käsittelevät rekisterin
pitäjä, kirpputorivastaava ja rahastonhoitaja. Kirjanpitäjälle tiedot maksuista kirjataan vain
myyjänumeron ja henkilön nimen perusteella. Myyjäsopimukset talletetaan
kirjanpitovelvollisuuden ajan.
Emme luovuta henkilötietoja EU/ETA alueen ulkopuolelle.

8. Tietojen suojaus ja säilytysajat
Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain nimetyt henkilöt
(kirpputorivastaavat ja rahastonhoitaja). Kirpputorin myyjien osalta tulostettavat myyjäsopimukset
sisältävät myyjän nimen.
Tietoja säilytetään vain kyseisen kirpputorin ajan ja vanhentuneet tiedot poistetaan ja hävitetään
siltä osin kun ne eivät ole kirjanpitovelvollisuuden takia tarpeen säilyttää.
Rekisterinpitäjä arvioi säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö
huomioon ottaen. Tämän lisäksi rekisterinpitäjä huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä,
joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden
yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Rekisterinpitäjä oikaisee tai
hävittää tällaiset tiedot viipymättä.

9. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia
virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on
myös oikeus peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä.
Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn
rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.
Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvia
käsittelytoimia. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka
perusteella vastustat käsittelyä. Reksiterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista
koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.
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10. Yhteydenotot
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai
henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

11. Tietosuojaselosteen muutokset
Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli
muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse
tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti
sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.
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