Tyhjennä lomake

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

26.2.2016

Nimi

Suomen Nuorkauppakamarit ry
Osoite

Aleksanterinkatu 17, 00100 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

World Trade Center, 7. krs.
Nimi

2
Yhteyshenki- Helsingin Nuorkauppakamari ry
lö rekisteriä Osoite
koskevissa PL 612, 00101 Helsinki
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

secy@jcihelsinki.fi
3
Rekisterin
nimi

Jäsenrekisteri

4
Nuorkauppakamari on kansainvälinen jäsentensä kehittymis- ja johtamiskoulutusjärjestö
Henkilötietojen käsittelyn sekä kontaktiverkosto.
tarkoitus
Suomen Nuorkauppakamarit ry. on Suomessa rekisteröity yleishyödyllinen yhdistys. Sen

jäseniä ovat paikalliset nuorkauppakamarit, joiden keskusjärjestönä yhdistys toimii.
Suomen Nuorkauppakamarit ry ylläpitää jäsenrekisteriä sen paikallisyhdistyksiin jäsenenä
kuuluvista henkilöistä. Jäsenrekisteriin on kirjattu myös koejäsenet, kunniajäsenet ja
senaattorit.

5
Rekisterin
tietosisältö

Jäsentietokantaan kerätään jäsenyhdistysten jäsenten nimi-, ikä- ja yhteystietoja sekä
tietoja jäsenen nuorkauppakamaritoimintaan osallistumisesta. Osoitetietoja kerätään
tavanomaisen yhdistystoiminnan (esim. jäsenlehden ja – tiedotteiden postitus)
mahdollistamiseksi ja harrastetietoja kerätään jäsenen aktiivisen toiminnan seuraamiseksi.

6
Säännönmukaiset
tietolähteet

Tietojen päivittämisestä ja oikeellisuudesta vastaa jäsenyhdistyksen jäsen itse.
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7
Kaikki jäsenet pääsevät lukemaan rekisteristä toisten jäsenten nimi-, ammattiTietojen
säännönmu- jäsenstatus-, syntymävuosi, yhteys- ja harrastetietoja. Tietoja pääsee tarkastelemaan yksi
kaiset luovu- kerrallaan. Kamarin käyttäjätunnuksella on mahdollista luoda jäsenistöstä
tukset

yhteystietolistoja muun muassa jäsenpostitusta varten. Aluetukiyhdistysten ja Suomen
Nuorkauppakamarin keskusliiton virkailijat pääsevät näkemään tietoja tarkemmalla tasolla,
muun muassa henkilön syntymäpäivän.

Jäsenrekisteristä voidaan luovuttaa henkilöiden nimi- ja yhteystietoja. Tietoja luovutetaan
nuorkauppakamaritoimintaan liittyvissä asioissa.
Tietoja voidaan luovuttaa myös yhteistyökumppaneille ja suoramarkkinointitarkoitukseen,
ellei rekisterissä oleva henkilö ole sitä kieltänyt. Rekisterissä oleva henkilö voi ilmaista
8
Tietoja tekemällä
ei luovuteta
EU:n
tai Euroopan
talousalueen
ulkopuolelle,
poislukien
Tietojen siir- kiellon
tätä
koskevan
valinnan
sähköisessä
rekisterijärjestelmässä.
to EU:n tai
maailmanlaajuiselle nuorkauppakamareiden kattojärjestölle JCI:lle vuosittaisen
ETA:n ulkokansallisen jäsenmaksun määrittämistä varten tieto Suomen yhdistysten piirissä olevien
puolelle
jäsenten lukumäärästä.
9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Jäsenrekisteristä ei ole manuaalista aineistoa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Palvelin, jossa jäsenrekisterin tiedot ovat talletettuna, sijaitsee EU-alueella. Tietojen
suojaus on järjestetty käyttäjätunnus-salasana -menetelmällä. Rekisteriin ei pääse ilman
käyttäjätunnusta, ja käyttäjätunnus annetaan vain yhdistyksen jäsenyhdistyksen jäsenelle
(sisältäen myös koejäsenet, kunniajäsenet ja senaattorit).

Tulosta

