Tampereen Eräpoikien sähköpostilistojen informointiasiakirja v. 1.4

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYILMOITUS
Henkilötietojen käsittelyä koskeva informointiasiakirja yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 art. 13. ja 14. mukaisesti.

1 Rekisterinpitäjä
Rekisterinpitäjä on Tampereen Eräpojat ry (2111045-2)
Kisakentänkatu 18
33230 Tampere
Tässä dokumentissa kuvattuun henkilötietojen käsittelyyn liittyviin kysymyksiin vastaa ensisijaisesti Tampereen Eräpoikien jäsenrekisterinhoitaja, jonka ajantasaiset yhteystiedot löytyvät osoitteesta www. taer.fi/yhteystiedot

2 Henkilötietojen käsittely
Käsittelemme sinulta saamiamme tietoja, jotka olet antanut meille liittyessäsi jäseneksemme tai merkitsemällä ne Suomen Partiolaisten ylläpitämään jäsenrekisteri Kuksaan. Käsittelemme Kuksan ulkopuolella ainoastaan nimi-sähköpostiosoite -pareja.
Käsittelemme henkilötietojasi voidaksemme hoitaa lippukunnan asioista, tapahtumista, retkistä, leireistä ja vastaavista tiedottamisen
jäsentemme huoltajille sähköpostin välityksellä asianmukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa lippukunnan huoltajien sähköpostilistojen ylläpitämistä. Tampereen Eräpojilla on käytössään koko lippukunnan tiedottamiseen kaksi erillistä listaa: sudenpentuikäisten
lasten ja vartioikäisten lasten vanhemmille. Lisäksi jokaisella ryhmällä on käytössään oma sähköpostilistansa ryhmän sisäiseen tiedottamiseen. Tietonne voivat olla joko kahdella tai useammalla listalla, jos teillä on useampia lapsia Tampereen Eräpojissa.
Sähköpostilistojen osoitteet on säilötty kolmannen osapuolen tarjoamalle palvelimelle ja ne ovat teknisesti suojattu.
Käsittelemme henkilötietojasi perustuen käsittelyn tarpeellisuuteen toteuttaaksemme meidän oikeutettuja etuja, jotka liittyvät sinun
ja meidän väliseen merkitykselliseen suhteeseen, kun lapsenne osallistuu partiotoimintaan.

3 Tietojen vastaanottajat
Tampereen Eräpojissa tietosi näkevät koko lippukunnan tiedottamiseen käytettyjen kahden listan osalta niiden ylläpitäjät eli partiopoikaosaston johtaja ja sudenpentuosaston johtaja. Ryhmien sähköpostilistojen osalta tiedot näkevät ryhmänjohtajat. Lisäksi kaikkien
sähköpostilistojen osoitteet ovat Tampereen Eräpoikien palvelinvastaavan ja jäsenrekisterinhoitajan saatavilla. Tietosi voidaan tarvittaessa toimittaa viranomaisille.
Tietojasi ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

4 Tietojen säilytysaika
Säilytämme tietojasi niin kauan, kuin se on edellä kuvattuihin käsittelytarkoituksiin tarpeen, kuitenkin enintään siihen asti, kun poistat
tietosi jäsenrekisteri Kuksasta. Sähköpostilistojen päivityksen manuaalisesta luonteesta johtuen tietonne voivat säilyä meillä enintään
kuukauden sen jälkeen, kun ne on poistettu tai muutettu Kuksassa.
Arvioimme henkilötietojesi tarpeellisuutta ja täsmällisyyttä edellä kuvattuihin tarkoituksiin säännöllisesti.

5 Oikeutesi rekisteröitynä
Sinulla on oikeus pyytää:
pääsyä henkilötietoihisi sekä vaatia itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista;
henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tällaista käsittelyä; ja
saada meille toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää
kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
Kun henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi, milloin tahansa. Huomioithan, että
tämä ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
Voit käyttää yllämainittuja oikeuksiasi ottamalla yhteyttä kohdassa 1 mainittuihin yhteystietoihin.
Mikäli katsot tietosuojalainsäädännön mukaisten oikeuksiesi tulleen loukatuiksi, voit tehdä asiasta valituksen valvontaviranomaiselle
(tietosuojavirastolle).
Laadittu 24.5.2018, päivitetty 24.9.2018

