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PAM - Tunturi-Lappi ry osasto 837
1. Rekisterinpitäjä
ja yhteys-edot

PAM - Tunturi-Lappi ry osasto 837
Jani Mantere
puheenjohtaja@pam837.ﬁ

2. Henkilörekisterin
nimi

Jäsen- ja yhteys-etorekisteri

3. KäsiFelyoikeuden
perusteet

Amma;osaston henkilö@etojen käsiBelytoimien oikeusperusteet jäsen- ja
yhteys@etorekisterissä:
•
•
•
•
•

4. KäyFötarkoitukset

Jäsenyyden hoitaminen: Sopimus (jäseneksi liiByminen)
Markkinoin@: OikeuteBu etu
Koulutukset ja tapahtumat: Sopimus (ilmoiBautuminen), Suostumus
Järjestötoiminta: Sopimus (jäseneksi liiByminen, järjestötai luoBamustehtävän vastaanoBaminen)
Järjestämistoiminta: Suostumus

Amma;osaston tarkoituksena on toimia palvelu- ja niitä lähellä olevilla aloilla
työskentelevien palkansaajien, amma;in opiskelevien, pelkästään itsensä
työllistävien amma@nharjoiBajien ja yriBäjien sekä työBömien taloudellisen,
sosiaalisen ja oikeudellisen aseman ja elämänlaadun parantamiseksi osaston
sääntöjen 2 §:ssä kuvatuilla tavoilla.

Toiminnassaan amma;osasto käsiBelee jäsentensä ja ei-jäsenten henkilö@etoja
seuraaviin käyFötarkoituksiin.

Jäsensuhteiden ja järjestötoiminnan hoito:
•
•
•

Jäsenyyden hoitaminen, jäsenpalvelu ja -neuvonta sekä palauBeen
käsiBely
Toiminta, hallinta, analysoin@ ja kehiBäminen
Vies@ntä, kampanjat sekä markkinoin@

Toiminnan ja palveluiden suunniFelu ja toteutus:
•

Toiminnan ja palveluiden tarjoaminen ja kehiBäminen, kuten

•

• Koulutukset ja tapahtumat
• Jäsenetujen tarjoaminen
Jäsenten tunnistaminen

•

Palvelun ja tapahtumien todentaminen, raportoin@, @lastoin@
ja analysoin@.

Amma$osaston logo tai nimi

Jäsen- ja yhteystietorekisterin
tietosuojaseloste - MALLI
25.5.2018
17.01.2022

Tietoturvallisuus:
•
•

•
5. Tietosisällöt

Tietojen käyteBävyyden, eheyden, luoBamuksellisuuden,
luoteBavuuden ja jatkuvuuden varmistaminen.
Riskienhallinta sekä väärinkäytös- ja ongelma@lanteiden
ehkäisy, havaitseminen, selviBäminen ja niistä johtuvat
toimenpiteet.
Oikeusturvan varmistaminen sekä lakiin ja viranomaisten
määräyksiin perustuvien velvollisuuksien toteuBaminen.

Rekisteröitynä jäsen- ja yhteys@etorekisterissä käsitellään seuraavien
henkilö-etoryhmien @etoja:
Jäsenet
•

Amma;osaston jäsenet

Ei-jäsenet
•
•

En@set jäsenet
Ei jäsenet

Amma;osaston yllä kuvaBujen tehtävien ja käyBötarkoitusten toteuBamisessa
käsitellään seuraavia -etotyyppejä:
•
•
•
•
•

Tunnistamis- ja yksilöin@@eto kuten jäsennumero
Yhteys@edot
Jäsenyys@edot, kuten jäsenyyden laji, amma;osasto, työpaikka
LuoBamus- ja edustustehtävä@edot
Palvelu- ja tapahtuma@eto

6. Evästeiden käyFö

Ei evästeitä käytössä.

7. Säännönmukaiset
-etolähteet

Jäsen- ja yhteys@etorekisteriin saadaan henkilö@etoja ensisijaises@
rekisteröidyltä itseltään, jotka PAM-liiBo toimiBaa liiBymissopimuksen
perusteella. Lisäksi @etoja saadaan suoraan rekisteröidyltä itseltään.
PAM-liiBo ylläpitää @etojen laatua päiviBämällä henkilö@etoja
@etopalveluista, kuten Pos@n osoite@etopalvelusta.

8. VastaanoFajat tai
vastaanoFajaryhmät

Henkilö@etoja ei luovuteta ulkopuolisille.
Henkilö@etoja ei siirretä tai luovuteta EU tai ETA alueiden ulkopuolelle.
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9.
AutomaaPnen
päätöksenteko

Amma;osaston toiminnassa ei tehdä EU @etosuoja-asetuksen
tarkoiBamia automa@soituja päätöksiä.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa, mitä @etoja hänestä on tallenneBu. Rekisteröidyn tulee
esiBää tarkastuspyynnössä riiBävät tunniste@edot itsestään. Tarkastuspyyntö
tulee toimiBaa sähköises@ tai kirjallises@ allekirjoiteBuna.

11.
Henkilö-etojen
siirreFävyys

Rekisteröity voi pyytää itseään koskevat henkilö@edot, jotka hän on itse
toimiBanut sopimukseen tai suostumukseensa perustuen. Rekisteröidyn
pyynnöstä kyseiset @edot voidaan siirtää myös toiselle rekisterinpitäjälle, jolla on
valmius oBaa kyseiset henkilö@edot vastaan @etoturvallises@. Rekisteröidyn tulee
esiBää tarkastuspyynnössä riiBävät tunniste@edot itsestään. Pyyntö tulee
toimiBaa
sähköises@ tai kirjallises@ allekirjoiteBuna.

12. Oikeus
-etojen
oikaisuun

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan ja täydentämään virheellisiä tai
puuBeellisia @etojaan sähköises@ tai kirjallises@ allekirjoiteBuna @etojen
oikaisupyynnöllä.
Rekisteröidyn tulee esiBää pyynnössä riiBävät tunniste@edot itsestään ja kuvata
oikaistavat @edot.
Oikaisupyyntö tulee toimiBaa sähköises@ tai kirjallises@ allekirjoiteBuna.

13. Rajoitusoikeus

Rekisteröity voi pyytää rajoiBamaan henkilö@etojensa käsiBelyä EU
@etosuoja- asetuksen 18 ar@klan mukaises@.
Rekisteröidyn tulee esiBää pyynnössä riiBävät tunniste@edot itsestään ja yksilöidä
rajoiteBavat @edot. Rajoituspyyntö tulee toimiBaa sähköises@ tai kirjallises@
allekirjoiteBuna.

14. Suoramarkkinoinnin
suostumukset ja kiellot
(oikeus vastustaa)

Kiellot ja suostumukset eivät koske jäsenvies@ntää, joka ei sisällä markkinoin@a.
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15.
Henkilö-etojen
säilytysajat ja
häviFäminen

Säilytetään @etoja vain ak@ivisista jäsenistä ja niistä jotka käyBävät amma;osaston
palveluita.
Tiedot poistetaan, kun oikeudellinen peruste tai käyBötarve lakkaa tai @eto ei ole
käyBötarkoitukseen tarpeellinen.
Koulutusten ja tapahtumien osalta tapahtuma@edot poistetaan, kun käsiBely- ja
käyBötarve poistuu.

16. Rekisterin
suojauksen
periaaFeet

Amma;osasto varmistaa kaBavin teknisin, fyysisin ja hallinnollisin suojatoimin
henkilö@etojen @etoturvallisuudesta. Henkilö@etoa saavat käsitellä vain siihen
oikeutetut henkilöt. Tietojen eheydestä ja luoteBavuudesta huolehditaan ja
@edot ovat saatavilla käyBötarkoituksiinsa, kun niitä tarvitaan.
Tietoturvallisuuden toteuBamisesta huolehditaan henkilö@etojen käsiBelyn
suunniBelusta alkaen kaikissa henkilö@etojen käsiBelyn elinkaaren vaiheissa,
aina @etojen @etoturvalliseen häviBämiseen saakka. Amma;osasto varmistuu
kaBavin sopimuksin ja ohjeistuksin sekä riiBävin tarkastuksin myös
amma;osaston lukuun toimivien @etoturvallisesta henkilö@etojen käsiBelystä.

17. Valitusoikeus
valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä laiBomiksi arvioimistaan
henkilö@etojen käsiBelytoimista valitus Tietosuojavirastolle. Lisä@etoja
valitusoikeuden
toteuBamisesta www.:etosuoja.ﬁ.

