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Rekisterin nimi
Asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisterissä käsiteltävien henkilötietojen käyttötarkoitus
Rekisteritietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, viestintä
ja markkinointi, kirjanpito, maksuliikenne ja saatavien perintä sekä asiakkuuksien
seuranta ja toiminnan tilastointi.
Rekisteröidystä käsitellään vain tarkoituksen ja asian hoitamisen kannalta tarpeellisia henkilötietoja.
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Rekisterin tietosisältö, rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät
Henkilön nimi, yrityksen ja yrityksen yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero, osoite, laskutusosoite, sähköpostiosoite, mahdollisen erillisen yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot (puhelinnumero, sähköposti, osoite), mahdolliset muut asiakkuuden hoitamiseen liittyvät asiakkaan tai
hänen huoltajansa/edunvalvojansa antamat tiedot. Jälkikäteen laskutettavien palveluiden yhteydessä asiakkaalta voidaan lisäksi kerätä joko henkilötunnus tai Y-tunnus.
Konneveden 4H-yhdistyksen kerhoihin, leireille sekä kursseille ja koulutukseen osallistujista
kerätään nimi, syntymäaika tai syntymävuosi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite, alle
18-vuotiailta myös huoltajan nimi, huoltajan puhelinnumero ja sähköposti. Mikäli kerhoissa,
leireillä, kursseilla tai muissa toiminnoissa järjestetään tarjoiluja, osallistujilta kerätään myös
tiedot mahdollisista ruoka-aineallergioista sekä erityisruokavalioista.
Hankkeisiin osallistuvat henkilöt muodostavat erityisen asiakasryhmän. Hankkeissa osallistujista kerätään nimi, ikä, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja osoite.
Tietojen säilytysaika ja säilytysajan määräytymisperusteet
Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja niin kauan, kuin se on asiakassuhteen hoidon kannalta oleellista tai lainsäädännön velvoittamaa (esimerkiksi kirjanpitolain määrittelemä kirjanpitoaineiston säilytysaika).
Säännönmukaiset tietolähteet
Pääsääntöisesti tietolähteenä toimivat henkilöiden omat ilmoitukset palvelun tilaamisen ja
tuottamisen yhteydessä (esim. kerhoilmoittautuminen lomakkeella tai ilmoittautuminen suoraan kerhonohjaajalle). Osa tiedoista voidaan kerätä 4H-tilaisuuksien ja toimintojen osallistujaluetteloista ja vastaavista suoritusmerkinnöistä, kuten palkkakirjanpidosta ja jäsenmaksusuorituksista, mikäli ne ovat rekisterin ylläpitämiseksi oleellisia tietoja.
Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Henkilörekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman henkilön erillistä suostumusta.
Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty lukitusten sekä
muiden turvatoimien avulla. Rekisteritietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan rekisterinpitäjän nimeämät henkilöt. Käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.
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Tarkastusoikeus ja tietojen oikaiseminen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi päivittää ja muuttaa omia tietojaan ja vaatia, että virheelliset tiedot oikaistaan.
Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa
koskeva pyyntö edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.
Oikeus kieltää tietojen käyttö ja oikeus peruuttaa suostumus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö ja vaatia tiedot poistettavaksi.
Tämä koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen.
Tietojen käyttökieltoa koskevan vaatimuksen / aiemmin annetun suostumuksen peruuttamisen voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva ilmoitus edellä mainitulle
rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.
Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä
koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta.
Tietosuojaselosteen päivittäminen ja muuttaminen
Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Lainsäädännön
niin vaatiessa ilmoitamme siitä rekisteröidylle.
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