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TIETOSUOJASELOSTE Helsingin Taideyhdistyksen jäsenrekisteristä 
 
Rekisterin pitäjä  
Helsingin Taideyhdistys HTY ry ;Y-tunnus 1581138-3 ; Postiosoite Keinutie 6 C 18, 00940 Helsinki / CO 
Matti Rekki matti.rekki@gmail.com  
helsingintaideyhdistys@welho.com; www.helsingintaideyhdistys.wordpress.com; www.facebook.com/Helsingin-Taideyhdistys-ry-  
 
Rekisteriasioita hoitava henkilö  

Jäsenrekisteri: Pirjo Källi taloudenhoitaja. pirjo.kalli@pirca.fi  040-54819333, Louhelantie 1 G 102,  01 600 Vantaa 
Ryhmäsähköposti : Marianne Matikka, tiedottaja, 041-523 2087 marianne.matikka@gmail.com   
 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Taideyhdistyksen jäsenasioiden hoitaminen ja jäsenmaksujen sekä  muun maksuliikenteen (näyttelyiden, kurssien tms. 
osallistumismaksujen ) seuranta. Ajankohtaisista taidetapahtumista ja yhdistyksen tulevasta toiminnasta kuten 
kursseista, näyttelyistä ym. sta tiedottaminen. Ryhmäsähköpostiosoitteisto on yhdistyksen sähköpostiviestinnän väline.  
 
Rekisterin tietosisältö  

Jäsenrekisteri sisältää seuraavat tiedot: Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja viimeisimmän jäsenmaksun 
maksuvuosi. Ryhmäsähköpostirekisteri sisältää nimen ja sähköpostiosoitteen. Jäsenluettelo on yhdistyksen web-sivuilla 
helsingintaideyhdistys.wordpress.com vain niminä, mikäli jäsen on antanut luvan nimensä julkaisemiseen. Mikäli jäsen 
on halunnut oman esittelysivun, tämä aukeaa kunkin nimen kohdalta. 
 
Henkilötietojen tietolähteet 

Jäsenrekisterin ja ryhmäsähköpostirekisterin tiedot kerätään jäsenhakemuksista ja jäsenen myöhemmin ilmoittamista 
yhteystietojen muutoksista.  
 
Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset 

Jäsenten yhteystietoja luovutetaan tarvittaessa hallituksen jäsenille yhdistyksen toiminnan puitteissa. Jäsentietoja ei 
luovuteta ulkopuolisille. 
 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle siirtoa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ei ole tarpeen eikä sitä tehdä. 
 
Henkilötietojen säilytys 

Jäsenrekisteri on ATK-muodossa jäsenrekisterin pitäjän tietokoneella. Jäsenrekisterin yhteystietoja säilytetään niin kauan 
kuin jäsen on yhdistyksessä. Jos jäsenmaksu on maksamatta kaksi vuotta, jäsen katsotaan eronneeksi ja hänen 
yhteystietonsa poistetaan rekisteristä. Jäsenhakemukset säilytetään paperisina lukitussa tilassa – lähinnä historiatietoina. 
 
Rekisterin suojaus 

ATK-pohjainen jäsenrekisteri ja ryhmäsähköpostiosoitteisto on tallennettu vahvalla salasanalla suojattuna  ao. toimihen-
kilöiden tietokoneilla, joihin muilla yhdistyksen jäsenillä tai ulkopuolisilla ei ole käyttöoikeutta. Manuaalipohjainen 
tietoaineisto säilytetään lukitussa tilassa.  
 
Tarkastusoikeus 

Jäsen voi halutessaan tarkistaa yhteystietonsa jäsenrekisterin pitäjältä lähettämällä sähköpostin. Jäsenrekisterin 
pitäminen perustuu yhdistyslakiin eikä jäsen voi pyytää yhteystietojensa poistamista muutoin kuin siinä tapauksessa  
että eroaa yhdistyksestä. Kaikilla jäsenillä on oikeus vaatia rekisterissä olevien virheellisten tietojen korjaamista tai 
poistamista. Jäsenyyden päättyessä ao. henkilön tiedot poistetaan rekisteristä. Ryhmäsähköpostijakelulistalta jäsen voi 
erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti ao. rekisterin pitäjälle. 
 
Rekisterin perusta Taideyhdistyksen jäsenyys 
 
 
 

Matti Rekki Helsingissä 9.3.2021 
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