
Tietosuojaseloste
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Rekisterinpitäjä
Nimi:

Insolvenssioikeudellinen Yhdistys ry (FILA)

Osoite:

c/o Olli Rantanen

Kenttäpostinkuja 6B

90150 Oulu

Muut yhteystiedot:

www.insolvenssi.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi:

Asiamies Olli Rantanen

Osoite:

c/o Olli Rantanen

Kenttäpostinkuja 6B

90150 Oulu

info@insolvenssi.fi

Rekisterin nimi

Insolvenssioikeudellinen Yhdistys ry:n jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhdistyslain (503/1989) määräämä velvoite ylläpitää jäsen-
luetteloa sekä jäsenmaksutietojen ja yhteystietojen ylläpito yhdistyksen toimintaa varten.



Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteröityjä ovat Insolvenssioikeudellinen Yhdistys ry:n hallituksen jäseniksi hyväksymät hen-
kilöt tai yhteisöt.

Jäsenrekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka jäseneksi hyväksytty on itse antanut yhdistyksen käy-
tettäväksi. Jäsenrekisteriin kerätään jäseneksi liittymisen yhteydessä seuraavat tiedot jäsentiedot-
teiden lähettämistä ja muuta yhteydenpitoa varten:

sukupuoli
· etu- ja sukunimi
· postiosoite
· sähköpostiosoite
· puhelinnumero ja työnantajan nimi
· mahdollinen erillinen laskutusosoite

  Edellä luetellut tiedot kerätään henkilöjäseniltä tai yhteisöjäsenien edustajilta.
Rekisterissä pidetään yllä myös seuraavia tietoja:

· tiedot maksetuista jäsenmaksuista

Sähköiseen henkilörekisteriin tallennettuja henkilötietoja säilytetään jäsenyyden keston ajan. Yh-
distyksen arkistossa säilytetään tiedot hyväksytyistä jäsenistä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään suoraan jäseniksi hyväksytyiltä jäseneksi hakemisen yhteydessä. Jäsenillä on
mahdollisuus päivittää tietonsa yhdistyksen nettisivuilla olevan lomakkeen kautta tai ottamalla yh-
teyttä jäsenasioita hoitavaan yhteyshenkilöön.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Jäsenrekisterissä olevat yhteystiedot luovutetaan INSOL Internationalin (www.insol.org) käyttöön.
Jäsenrekisterissä olevia yhteystietoja voidaan luovuttaa siihen, että kolmas osapuoli toimittaa kut-
sun yhdistyksen jäsenille yhdistyksen sääntöjen mukaiseen koulutukseen tai muuhun tilaisuuteen.
Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta kaupalliseen tarkoitukseen tai kolmansille osapuolille yhdistyk-
sen sääntöihin liittymättömään toimintaan.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle



Yhdistys ei luovuta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot siirtyvät selaimen välityksellä SSL-protokollalla salatun tietoliikenneyhteyden
avulla palvelinympäristöön, jossa yhdistyksen sivuja ylläpidetään. Verkon yli siirrettäessä
tiedot suojataan SSL- tai SSH-tekniikalla. Rekisterin käyttö on suojattu tunnuksin ja salasanoin.
Palvelinympäristö on vartioidussa ympäristössä ja fyysinen sekä tekninen sisäänpääsy tarjotaan
sinne ainoastaan luvan saaneille.

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oi-
keuden saaneilla henkilöillä.

Jäsenrekisterin käyttöoikeus on Insolvenssioikeudellinen Yhdistys ry:n hallituksen nimeämällä toi-
mihenkilöillä. Näitä ovat puheenjohtaja, sihteeri ja asiamies, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.
Näillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus.

Rekisteri ei sisällä henkilörekisterilain 11 §:ssä mainittuja arkaluonteisia tietoja.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö osoitetaan joko kirjal-
lisesti tai sähköpostilla rekisterinpitäjän edustajalle.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistoa sekä pyytää rekisterinpitä-
jää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä. Tiedot korjaa rekisterin ylläpitäjä yhteistyössä vir-
heellisen tiedon antaneen toimijan kanssa.

Korjauspyyntö osoitetaan joko kirjallisesti tai sähköpostilla rekisterinpitäjän edustajalle.


