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1. Rekisterinpitäjä
Rautatiemuseon ystävät ry
c/o Suomen Rautatiemuseo
Hyvinkäänkatu 9
05800 Hyvinkää
Puh: 040 535 3223
Sähköposti: museonystavat@ pp.inet.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Tuomo Riekkinen
Puh: 040 535 3223
Sähköposti: museonystavat@ pp.inet.fi

3. Rekisterin nim i
Rautatiemuseon ystävät ry jäsenrekisteri

4. H enkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Rautatiemuseon ystävät ry jäsenrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään yhdistyksen
viestintään jäsenilleen, jäsenmaksujen laskutuksen hoitamiseksi sekä muihin yhdistyksen
toimintaan liittyviin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
- nim i
- osoite
- puhelin
- sähköposti.

6. Säännönm ukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä rekisteröi Rautatiemuseon ystävät ry jäsenestä ne tiedot, jotka jäsen itse ilmoittaa
jäsenhakemuksessaan .

7. Säännönm ukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU :n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
R autatiemuseon ystävät ry jäsenrekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka
on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää
käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on m yös suojattu palomuurein ja muiden
teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja
niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt yhdistyksen henkilöt. Rekisterin
sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja
suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä m arkkina - ja mielipidetutkimusta
samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa
rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

10. R ekisteröidyn tarkastus-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä
kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Tiedon korjaam inen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta
virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma -aloitteisesti tai
rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista
vastaavaan henkilöön tiedon korjaamisek si.

