Rekisteriseloste
Jyväskylän musiikkiopisto ry:n jäsenluettelo
Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Laatimispäivämäärä 24.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä
Jyväskylän musiikkiopisto ry, Puikkarikatu 11, 40250 Jyväskylä, Y-tunnus 2203088-4

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Yhdistyksen toiminnanjohtaja Panu Skyttä, panu.skytta@gmail.com

3. Rekisterin nimi
Jyväskylän musiikkiopisto ry:n jäsenluettelo

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
jäsenyys yhdistyksessä Jyväskylän musiikkiopisto. Henkilötietoja käytetään yhdistyksen toiminnan
suunnitteluun. Tietoja voidaan käyttää henkilöitä yksilöimättä yhdistyksen hakiessa avustuksia ja
yhdistyksen hakiessa tai ylläpitäessä jäsenyyttä sen toiminnan kannalta oleellisiin yhteisöihin,
yhdistyksiin tai vastaaviin tahoihin. Yhdistyksen jäsenen yhteystietoja voidaan käyttää Jyväskylän
musiikkiopistoyhdistys ry:n konserttitoiminnan suoramarkkinointiin. Tietoja ei luovuteta ulkopuoliseen
markkinointiin.
Mikäli Jyväskylän musiikkiopisto ry:n jäsen (tai alaikäisen leiriläisen huoltaja) ei anna Jyväskylän
musiikkiopisto ry:lle lupaa tietojen säilyttämiseen, käsittelyyn ja luovuttamiseen alla kuvatun mukaisesti,
hän ei voi olla yhdistyksen jäsen.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:
• Yhteystiedot: nimi, osoite ja sähköpostiosoite sekä puhelinnumero
• Jäsenyyden olemus: yhdistyksen jäsen, kannatusjäsen

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan Jyväskylän musiikkiopistoyhdistys ry:n toiminnanjohtajalta
postitse tai sähköpostitse (sähköposti: kanslia@jyvaskylanmusiikkiopisto.fi)

7. Tietojen luovuttaminen

Muita tietoja kuin nimi ja yhteystiedot voidaan luovuttaa yhdistyksen toiminnan kannalta
merkittäville tahoille vuosittain, kun tietojen luovutus on edellytys esimerkiksi toiminta-avustuksien
haussa. Luovutettavat tiedot eivät ole yksilöitävissä.

8. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän
tietokoneelle. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että rekisteriin on pääsy vain asiaan kuuluvilla
henkilöillä.

10. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus:
• Saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin;
• Oikaista häntä koskevia tietoja;
• Vaatia ja saada häntä koskevia tietoja poistetuksi;
• Rajoittaa häntä koskevien tietojen käsittelyä;
• Vastustaa häntä koskevien tietojen käsittelyä;
• Siirtää häntä koskevat tiedot järjestelmästä toiseen ja
• Kieltää häntä koskevien tietojen käyttö suoramarkkinoinnissa ja tietyissä muissa tietosuojaasetusten määräämissä tilanteissa.
Rekisteröity voi lähettää oikeuksiensa käyttämiseen liittyvän pyynnön rekisterivastaavalle, Jyväskylän
musiikkiopisto ry:n toiminnanjohtajalle (kts.kohta 6.). Rekisterinpitäjä voi pyytää
tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle
EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle erityisesti siinä EU:n
jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty
tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut. Suomessa valvontaviranomaisena toimii
tietosuojavaltuutettu.

11. Rekisterin tietojen säilytysaika
Rekisterissä säilytetään tietoja jäsenyyden ajan tai siihen asti kun opetuksesta annetut laskut on
maksettu. Muutoin Jyväskylän musiikkiopistoyhdistys ry:n jäsenen tiedot poistetaan jäsenrekisteristä
lukuvuden jälkeen.
Sellaiset tiedot, jotka kerätään jotain erityistilannetta (esimerkiksi konserttien järjestämistä tai
ulkomaanmatkaa) varten, poistetaan heti, kun tietoa ei enää tarvita.

