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Forssan Seudun Käsityö- ja Teollisuusyhdistys ry tietosuojaseloste  

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. 

Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen. 

1. Rekisterinpitäjä  

Forssan Seudun Käsityö- ja Teollisuusyhdistys ry 

Laskenta 10 / Forssan Seudun Käsityö- ja Teollisuusyhdistys ry 

Hämeentie 2   A-rappu   2. krs 

30100 Forssa 

Ly-tunnus: 1705103-1  

 

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa  

Ville Koivisto 

Käsityöläiskatu 38 

30420  Forssa  

0505977760 

ville.koivisto@mainossynergia.com 

Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot: 

Tietosuojavastaava 

Pia Oksa / Forssan Seudun Käsityö- ja Teollisuusyhdistys ry 

Tallikatu 5 

30100  Forssa 

Puh. 050 3138 987 

 

pia.oksa@forssanlehti.fi 

2. Rekisteröidyt  

Yhdistyksen jäseniksi liittyneet yritykset ja niiden yhteyshekilöt. 
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3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus  

Tietoja mitä kerätään : 

 

 Yrityksen tiedot:  Nimi, osoite, ly-tunnus , puhelin numero, sähköpostiosoite ja www-osoite 

 Osoitetiedot yritysten vastuuhenkilöille: nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite 

 

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus  

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:   

 Yhdistyksen yritysten ja avainhenkilöiden tiedottamista varten  

 Yhdistyslehden postittamista varten 

 www-sivujen jäsentietojen keräämistä varten  

 Yritysten ja avainhenkilöiden muistamista (syntymäpäivä, ansiomerkit)  ja palkitsemista 

(yrityspalkinnot) varten 

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot  

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:  

Yhteystiedot henkilö 

 nimi  

 osoite  

 sähköposti  

 puhelinnumero  

 syntymäaika 

 ansiomerkkit 

 

Yhteystiedot yritys 

 nimi  

 osoite  

 sähköposti  

 puhelinnumero  

 www-osoite 

 ly-tunnus 

 yrityksen perustamisvuosi 

5. Rekisteröidyn oikeudet  

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen 

yhteystiedot  
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Tarkastusoikeus  

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.   

Oikeus tietojen oikaisemiseen 

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. 

Vastustamisoikeus  

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty 

lainvastaisesti.   

Suoramarkkinointikielto  

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.  

 

Poisto-oikeus  

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme 

poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida 

poistaa.   

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä 

tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) 

määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa 

ennen määräajan umpeutumista. 

Suostumuksen peruuttaminen 

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. 

asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. 

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle  

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia 

saadaan ratkaistua.  

Valitusoikeus  

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme 

henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.  

5. Säännönmukaiset tietolähteet  

Toimitettavien tietojen tulisi sisältää tiedot tietolähteiden luonteesta (esim. onko kyseessä julkisesti vai 

yksityisesti ylläpidetty tietolähde, organisaation/toimialan/sektorin tyyppi ja tieto siitä, mistä tieto on 

peräisin (esim. EU tai ei-EU). Nimenomainen tietolähde tulisi pääsääntöisesti tarjota, jollei se ole 

mahdotonta. 
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Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:   

 Jäsenistöltä heidän liittyessä yhdistykseen  

 Jäsenistö ilmoittaa tietonsa yhdistyksen verkkosivuilla hakiessaan jäsenyyttä 

 Jäseneksi voi liittyä myös ottamalla yhteyttä yhdistyksen sihteeriin, jolloin tiedot kirjataan 

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset  

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Forssan Seudun Käsityö- ja 

Teollisuusyhdistyksen ulkopuolelle. Jäsenistölle suoritetaan tiedotustoimintaa, joka on tärkeää ja koskettaa 

jäsenyritysten toimintaa (oikeutettu etu).  

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme 

säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:  

 www-sivut: Mainostoimisto Synergia Oy (Tietosuoja liite) 

 laskutus ja kirjanpito Laskenta 10 Oy (Tietosuoja liite) 

7. Käsittelyn kesto  

Tiedot säilytetään niin kauan kun asiakassuhde on voimassa. Viestinnän osalta osalta tiedot 

säilytetään, kunnes vastaanottaja eroaa yhdistyksestä. Jäsenmaksun - ja jäsenistön tietojen osalta 

noudatamme lain määräämiä aikoja ennen, kuin tiedot lopullisesti poistetaan. 

 Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin jäsenyys on voimassa  

 Tiedotus ja s-postilistalta rekisteröity jäsen pääsee poistumaan itse ilmoittaessaan lähettäjälle 

haluavansa poistua postituslistalta.   

8. Henkilötietojen käsittelijät  

Forssan Seudun Käsityö- ja Teollisuusyhdistys ry:n rekisterinpitäjä toimivat sihteeri ja rahastonhoitaja, joilla 

on pääsy yritys-, henkilö- ja laskutustietoihin. Kirjanpidon ja www-sivujen osalta palvelu on ulkoistettu 

kolmansille osapuolille ja näiden laillistetuille yhteistyökumppaneille, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, 

että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin 

asianmukaisesti.  

Yhdistys säilyttää jäsenlistat, salasanalistat, kirjanpitoon ja liittyvät materiaalit lukollisessa tilassa. 

Tietokoneella olevat tiedostot ovat salasanojen takana. Yhdistyksen ja tietoihin pääsevät 

työntekijät ovat osallistuneet koulutukseen tietosuoja-asioista. Muilta osin noudatetaan 

lainmukaisia salassapito sopimuksia. 

 

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle  

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.   
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13. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi  

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.  

 

 


