päivitetty 28.1.2021

Teollisuuslakimiesten Yhdistys ry:n tietosuojaseloste
1.
Rekisterinpitäjä ja Rekisterinpitäjä on Teollisuuslakimiesten Yhdistys ry (jäljempänä TLY)
yhteyshenkilö
Osoite: c/o Santeri Suominen, Eteläranta 10, 00130 Helsinki,
sähköposti: santeri.suominen@ek.fi
Rekisterin yhteyshenkilö on TLY:n sihteeri Santeri Suominen
(sähköposti: santeri.suominen@ek.fi)
2.
Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus ja peruste

3.
Rekisteröityjen
ryhmät ja rekisterin sisältämät tiedot

4.
Säännönmukaiset
tietolähteet, luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle
5.
Tietojen säilytys

TLY käsittelee henkilötietoja yhdistyksen jäsenyyteen liittyvien asioiden, kuten
jäsenmaksujen laskutuksen tai jäsenten tiedottamisen hoitamiseksi.
Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun (EU:n
yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklan 1 kohdan f alakohta).
Oikeutettu etu muodostuu yhdistyksen jäsenyyteen liittyvien asioiden hoitamisesta. Rekisteröidyt ovat henkilöitä, joilla on asiallinen yhteys TLY:hyn yhdistyksen jäseninä tai jäsenyyden hakijoina.

Rekisteröidyt ovat TLY:n jäseniä tai jäsenyyden hakijoita.
Jäsenhakemuksen yhteydessä yhdistys vastaanottaa hakijalta jäsenyyden
edellytysten täyttymisen arvioinnissa välttämättömät tiedot; hakijan nimi, ,
puhelinnumero, sähköposti, työnantaja ja valmistumisvuosi sekä hakijan itse
mahdollisesti lisäämät muut tiedot. Hyväksytyn hakemuksen jälkeen rekisteriin
merkitään jäsenyyden alkamispäivä.
Jäsenet antavat tietonsa itse TLY:lle. TLY ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle.
Yhdistys on ulkoistanut jäsenrekisterin ylläpidon ja laskutuksen ulkoisille palveluntuottajille.

Henkilön nimi, työnantaja ja muut yhteystiedot sekä jäsenyyden alkamispäivä
säilytetään jäsenyyden aikaisen laskutuksen ja tiedottamisen mahdollistamiseksi ja poistetaan rekisteristä kuuden kuukauden kuluessa jäsenyyden
päättymisestä. Muut jäsenhakemuksessa annetut tiedot poistetaan 6 kk
kuluessa jäsenhakemusta koskevasta yhdistyksen johtokunnan päätöksestä

6.
Tarkastusoikeus

7.
Oikeus vaatia tiedon korjaamista,
oikeus pyytää tiedon poistamista
tai käsittelyn rajoittamista sekä
oikeus vastustaa
henkilötietojen
käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia henkilötietoja rekisterissä käsitellään. Tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti ja allekirjoitettuna
TLY:n sihteerille.
Rekisteröity voi pyytää, että hänen rekisterissä olevia henkilötietoja korjataan
tai täydennetään.
Rekisteröidyllä on lisäksi EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa määritetyissä
tilanteissa oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista tai tietojen käsittelyn rajoittamista.
Rekisteröidyllä on myös EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus
vastustaa henkilötietojensa käsittelyä rekisterissä henkilökohtaiseen erityiseen
tilanteeseensa liittyvällä perusteella.
Em. pyynnöt on esitettävä kirjallisesti ja allekirjoitettuna TLY:n sihteerille.

8.
Oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle
9.
Henkilötietojen
käsittelyn turvallisuus

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus tehdä
rekisterissä tehtävästä henkilötietojensa käsittelystä valitus tietosuojavaltuutetulle. Ks. www.tietosuoja.fi
Pääsy henkilötietoihin on vain yhdistyksen puheenjohtajalla, sihteerillä,
jäsenrekisterin ylläpitäjällä ja laskutuksen hoitajalla.
Paperiversioita tulostetaan vain tarvittaessa, ja tulosteita käsitellään ja ne hävitetään luotettavalla tavalla.

