Porvoon Nuorkauppakamari ry

Tietosuojakäytäntömme

Tällä sivulla kuvataan, miten Porvoon Nuorkauppakamari ry (Y-tunnus: 1856833-1) käsittelee jäsentensä
henkilötietoja. Rekisteröitymällä jäseneksi hyväksyt nämä tietosuojakäytännöt sekä annat meille luvan
henkilötietojesi käsittelyyn alla kuvatulla tavalla. Porvoon Nuorkauppakamari ry on rekisterinpitäjänä
vastuussa henkilötietojesi käsittelystä. Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen
sopimuksen täytäntöön panemiseksi.
Rekistereihin tallennettavat tiedot kerätään rekisteröidyiltä itseltään. Rekisteröity on itse vastuussa
antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja hän on velvoitettu ilmoittamaan mahdollisista muutoksista omissa
tiedoissaan. Henkilötietoja ei kerätä ulkopuolisista tietolähteistä.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Porvoon Nuorkauppakamari ry pitää rekisteriä sen koejäsenistä, jäsenistä, kunniajäsenistä ja
senaattoreista. Rekisterin tarkoituksena on jäsensuhteen ja muun asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen
hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen, tapahtumien tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen liittyvät
asiat. Rekisteritietoja voidaan käyttää yhdistyksen hallinnon järjestämiseen sekä yhdistyksen sisäiseen
viestintään.

Mitä henkilötietoja käsittelemme?
Porvoon Nuorkauppakamari ry:n jäsenrekisteriä ylläpidetään M-Files-tietojärjestelmässä, jossa on kaikkien
Suomen nuorkauppakamarien jäsenten jäsentiedot. Varsinaista jäsenrekisteriämme M-Files:ssa hallinnoi
Suomen Nuorkauppakamarit ry, jolla on sopimus palveluntarjoajana toimivan M-Files Oy:n kanssa. Kun
haet koejäseneksi ja sinut hyväksytään, tietosi tallennetaan jäsenrekisteriin Porvoon Nuorkauppakamari
ry:n sihteerin (SECY) toimesta.
Järjestelmässä kirjautuneille käyttäjille näkyviä julkisia tietoja ovat nimi, ikä, jäsenstatus, liittymisvuosi,
puhelinnumero, sähköpostiosoite, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka ja yritys (työnantaja). Muita
järjestelmässä käsiteltyjä tietoja ovat tapahtumailmoittautumiset ja henkilökohtaiset
palkinnot/saavutukset, sekä koulutukset.
Porvoon Nuorkauppakamari ry voi pyytää henkilötietojasi tapahtumien ilmoittautumisien sekä
jäsenkyselyiden osalta erillisillä tietojärjestelmillä. Tapahtumailmoittautumisten yhteydessä kerättyjä
henkilötietoja voivat olla muun muassa nimi, jäsenstatus, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ruoka-allergia
ja mahdollisen avecin nimi. Tapahtumailmoittautumisia sekä jäsenkyselyitä pääsevät käsittelemään
kamarin hallituksen jäsenet, sekä kulloisenkin projektin vastuuhenkilöt.
Huom! Tapahtumailmoittautumisten yhteydessä kerätyistä henkilötiedoista tallennetaan tietojärjestelmiin
vain jäsenen osalta tapahtumaan osallistumistieto. Muut tiedot poistetaan vuosittain. Emme siis kerää
esimerkiksi ruoka-allergioista tietoja rekisteriimme.
M-Files sisältää seuraavien jäsenstatusten tiedot: koejäsen, jäsen, kunniajäsen, senaattori
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Kuinka ja mihin tarkoitukseen käytämme henkilötietojasi?
Henkilötiedot tallennetaan M-Files järjestelmään koejäsenyyden alkaessa Porvoon Nuorkauppakamari ry:n
kyseisen vuoden hallituksen toimesta (yleensä sihteeri (SECY)). Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai
muuhun automaattiseen päätöksen tekoon.
Käsittelemme henkilötietojasi
•

jäsenyyteen liittyvien tietojen hallintaan

•

jäsenyyteen liittyvään viestintään ja tiedottamiseen

Suomen Nuorkauppakamarit ry:n Keskusliitto voi myydä tai luovuttaa jäsenrekisterin tai sen osan
kolmannelle osapuolelle henkilötietojen käsittelyä koskevien säännösten sallimissa puitteissa. Tietojen
luovuttamisen markkinointitarkoituksiin voi jokainen rekisteröity estää tekemällä siitä merkinnän
jäsentietojärjestelmään.

Kuka käsittelee henkilötietoja?
Porvoon Nuorkauppakamari ry:n koejäsenten, jäsenten, kunniajäsenten ja senaattorien henkilötietoja
pääsee käsittelemään hallituksen jäsenet, sekä Suomen Nuorkauppakamari ry:n Keskusliiton edustajat.
Kaikki jäsenet pääsevät tarkastelemaan rekisteristä henkilötietoja yksi kerrallaan (muut tiedot pois lukien
henkilön syntymäpäivän). Porvoon Nuorkauppakamari ry ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään?
M-Files:ssa säilytetään jäsentiedot siihen saakka, kunnes jäsenyys päättyy tai jos jäsen itse irtisanoo
jäsenyytensä. Ylimääräiset jäsentiedot poistetaan vuosittain sihteerin (SECY) toimesta. Kunniajäsenten sekä
senaattorien osalta henkilötietoja käsitellään lähtökohtaisesti koko henkilöiden eliniän ajan.
Kirjanpidosta ilmeneviä henkilötietoja säilytetään, sen aikaa mitä voimassa oleva lainsäädäntö vaatii.

Miten henkilötiedot suojataan?
Henkilötietojen käsittelyssä noudatamme aina huolellisuutta ja asianmukaista tietoturvallisuutta
henkilötietojen turvaamiseksi ja suojaamiseksi. Käyttämissämme sähköisissä järjestelmissä on
asianmukaiset salausohjelmat ja -yhteydet.
Paperisessa muodossa olevia aineistoja säilytetään lukituissa tiloissa ja niihin on pääsy vain tarpeellisilla
tahoille. Näitä ovat yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja (PRES), hallituksen jäsenet, rahastonhoitaja
(TREAS), sihteeri (SECY) sekä yhdistyslain mukaan erikseen nimetyt toiminnantarkastajat.
Henkilötietojen käsittelijöitä sitoo Tietosuojalain 35§ mukainen vaitiolovelvollisuus.

Kuinka saan tietoa henkilötietojeni käsittelystä?
Mikäli et itse pääse muuttamaan tietojasi tai sinulla on muita henkilötietojen käsittelyä koskevia
kysymyksiä, ole ensisijaisesti yhteydessä kamarin sihteeriin (SECY) tai viime kädessä hallituksen
puheenjohtajaan (PRES).
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Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu, tai ettei
rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää hänestä tallennettujen tietojen
korjaamista, poistamista tai täydentämistä, mikäli tallennetut tiedot ovat virheellisiä, tarpeettomia,
puutteellisia tai vanhentuneita tässä rekisteriselosteessa yksilöidyn tietojenkäsittelyn ja -keruun
tarkoituksen kannalta. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojaan koskevan käsittelyn
rajoittamista.
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn sekä henkilökohtaiseen
erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella vastustaa rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun perustuvaa
henkilötietojen käsittelyä. Peruutus ja/tai vastustus ei vaikuta ennen peruuttamista ja/tai vastustamista
suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
Rekisteröidyn, joka haluaa käyttää yllä mainittuja oikeuksiaan, on esitettävä tätä koskeva yksilöity pyyntö
rekisteriasioista vastaavalle yhdistyksen sihteerille (SECY) omakätisesti allekirjoitetussa tai vastaavalla
tavalla varmennetussa muodossa.

Muutokset tietosuojakäytännöissä
Porvoon Nuorkauppakamari ry kehittää tarvittaessa tietosuojakäytäntöjään muuttuvan lainsäädännön sekä
uusien tarpeiden myötä. Ajantasainen tietosuojakäytäntö löytyy verkkosivultamme osoitteesta:
http://www.jcporvoo.com/.
Nämä tietosuojakäytännöt on hyväksytty Porvoon Nuorkauppakamari ry:n hallituksen kokouksessa
11.2.2020.
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