REKISTERISELOSTE

Päivitetty 28.5.2020

Nimi

1
Rekisterinpitäjä

Suomen Moniääniset ry
Osoite

Asemamiehenkatu 4, 6.krs,
00520 HELSINKI
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

suvi.toivola@moniaaniset.fi, toimisto@moniaaniset.fi, 050-407 8075, 040-83 09 663
2
Yhteyshenkilö
rekisteriä
koskevissa
asioissa

Nimi

Suvi
Toivola
Osoite

Asemamiehenkatu 4, 6.krs,
00520 HELSINKI
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

Järjestösihteeri Suvi Toivola, suvi.toivola@moniaaniset.fi, puh. 050-407 8075
3
Rekisterin nimi
4
Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitus

5
Rekisterin
tietosisältö

Jäsenrekisteri, Mielenterveyden keskusliiton järjestörekisteri Kilta
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena jäsenyyden hoitaminen, kuten jäsenmaksujen
laskutus ja jäsenlehden toimittaminen. Jäsenille voidaan myös tiedottaa Moniäänisten
toiminnasta ja lähettää jäsenkyselyitä.

Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, liittymispäivä, jäsenlaji (varsinainen-,
kannatus, kunniajäsen), sukupuoli, taustajärjestö tai muu organisaatio, viimeisin jäsenmaksun
suorituspäivä, tieto siitä lähetetäänkö jäsenelle MTKL:n Revanssi-lehti, sekä lisätietokenttä,
jossa tietoja esim. tittelistä; onko jäsen kunniajäsen, hallituksen jäsen.
Jäsen voi halutessaan lopettaa jäsenyyden ilmoittamalla siitä Moniäänisten työntekijöille,
jonka jälkeen jäsenyys lopetetaan mahdollisimman pian.
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Rekisteröityä koskevat henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään ja Posti Group Oyj:ltä
6
Säännönmukaiset (osoitepäivitykset).
tietolähteet
Maksetut jäsenmaksut tarkistetaan yhdistyksen pankkitiliotteesta.

7
Tietojen
säännönmukaiset luovutukset

Jäsentietoja säilytetään Kilta-rekisterissä. Suomen Moniääniset ry:n jäsentietojen kirjaamisesta
ja päivittämisestä sekä jäsenmaksujen laskutukseen liittyvästä toiminnasta Kilta-rekisterissä
vastaa Suomen Moniääniset ry:n järjestösihteeri. Jäsentietoja voi käsitellä Suomen Moniääniset
ry:n työntekijät sekä Mielenterveyden Keskusliiton työntekijät. Lisäksi uudet, eronneet ja
poistetut jäsenet käydään suullisesti nimeltä läpi Suomen Moniääniset ry:n hallituksen
kokouksissa, joissa hallitus hyväksyy uudet jäsenet. Jäsenlehden osalta nimi- ja osoitetiedot
toimitetaan salasanasuojattuna jäsenlehden painoon, josta lehdet postitetaan suoraan jäsenille.
Lisäksi tiedoista tarkistetaan MTKL:n Revanssi-lehden jakelu. Tarkempaa tietoa MTKL:n Kiltajärjestörekisterin tietosuojaselosteesta: https://www.mtkl.fi/uploads/2020/02/984a3eeetietosuojaseloste-2020.pdf

8
Ei.
Tietojen siirto EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Ei manuaalista versiota.
B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Mielenterveyden Keskusliiton
tietojärjestelmässä, jossa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden
varmistamiseksi. Rekisterin tietojen käyttöoikeus on rajattu nimetyille toimihenkilöille heidän
tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Suomen Moniääniset ry:ssä jäsenrekisteriä hoitaa
järjestösihteeri, jolla on Kilta-rekisteriin oma käyttäjätunnus ja salasana.
Jäsentietojen säilytyksestä Kilta-rekisterissä vastaa Mielenterveyden Keskusliitto. MTKL säilyttää
jäsenyhdistysten jäsenten henkilötietoja yhden vuoden jäsenyyden lakkaamisen jälkeen.
Lisätietoa: https://www.mtkl.fi/uploads/2019/05/1329a400-tietosuojaseloste-2018.pdf
. Jäseneksi voidaan liittyä Suomen Moniääniset ry:n verkkosivujen kautta, jolloin jäseneksi
liittymisilmoitus tulee työntekijöiden sähköpostiin, josta uuden jäsenen tiedot kirjataan Kiltarekisteriin. Verkkosivujen kautta lähetetyt jäsentiedot ovat tallessa myös työntekijöiden
sähköpostissa sekä väliaikaisesti joitakin tietoja mahdollisesti työntekijän salasanasuojatulla
tietokoneella. Tietokoneet on suojattu salasanoilla ja tietoturvaohjelmalla (F-Secure).

