EU:n tietosuoja-asetuksen 2016/679 mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste
Helsingin Insinöörit HI ry:n tapahtumahallinnan tietosuojaseloste

Yleistä
Helsingin Insinöörit on sitoutunut huolehtimaan sen hallussa olevien henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja tietosuojasta. Tämä tietosuojaseloste koskee henkilötietoja, joita keräämme tapahtumahallinnan rekisteriin. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan rekisteriin keräämiämme henkilötietoja ja niiden käsittelyä.
Tietosuojaselostetta voidaan päivittää tarvittaessa esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.
Ilmoitamme olennaisista muutoksista ja niiden vaikutuksista verkkosivuillamme, mutta suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.
Tämä tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 19.6.2019.
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Rekisterin nimi
Helsingin Insinöörien tapahtumahallinnan rekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeutus
Rekisterissä olevien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on tarjota HI:n palveluja jäsenille. Henkilötietoja käsitellään HI:n järjestämien tapahtumien ja tapahtumapalvelujen ilmoittautumisten hallintaan, viestintään, palautekyselyihin, tilastointiin, toiminnan kehittämiseen,
jäsenyyden tunnistamiseen ja jäsentietojen päivittämiseen jäsenrekisteriin sekä laskutukseen, minkä lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää mahdollisten lain vaatimien velvoitteiden
hoitamiseen.
Henkilötietojen käsittely perustuu käyttäjän rekisteröitymisen yhteydessä antamaan hyväksyntään.
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Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää rekisteröidyn tapahtumaan ilmoittautumisen yhteydessä syöttämiä henkilötietoja kuten jäsennumero, nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, seuralaisen nimi, mahdolliset erityisruokavaliot ja tapahtumakohtaiset varaustiedot.

Rekisteritietojen tietolähde
Henkilötiedot saadaan käyttäjältä rekisteröitymisen yhteydessä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja voidaan luovuttaa tarvittavissa määrin tapahtumien järjestämiseen liittyvissä asioissa
HI:n tapahtumavastaavalle ja tilaisuuden yhteistyökumppanille. Tietoja voidaan luovuttaa
toimintatuen maksajille tukihakemuksen yhteydessä. Tietoja käytetään taloushallinto-ohjelmistossa myyntilaskujen käsittelyyn.

Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Tiedot ovat sähköisinä tallenteina palveluntarjoajan konesaleissa. Palveluntuottaja on suojannut tiedot ulkopuolisilta. Rekisterin tietoihin pääsyä on rajattu käyttöoikeuksin organisaation sisällä.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on kaikki hänelle lain mukaan kuuluvat oikeudet henkilötietojensa suhteen.
Oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tulee lähettää kirjallisena yhdistyksen toimistolle.
Voimme pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöä kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään rekisterissä kuusi (6) vuotta.

Tämä tietosuojaseloste on nähtävänä HI:n verkkosivuilla www.helins.fi/tietosuojaseloste ja toimistolla osoitteessa Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki.

