
 

 

JÄSENREKISTERI  TIETOSUOJASELOSTE 

Yhdistetty rekisteriseloste ja 

informointiasiakirja 

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 
 

    

 

1. 
Rekisterinpitäjä 

Nimi 

 
Loimaan kauppa ja palvelut yhdistys ry 

Osoite 

 
Loimaa 

Muut yhteystiedot 

 
Martti Koskinen, info@loimaankauppala.fi 

2. 
Yhteyshenkilö 
rekisteriä koskevissa 
asioissa 

Nimi 

 
Leena-Maija Pärssinen, yhdistyksen sihteeri, puh. 044 700 9000 

Osoite 
 

Trival Oy, Kauppalankatu 2B, 32200 Loimaa 

Muut yhteystiedot 

 
info@loimaankauppala.fi 

3. 
Rekisterin nimi 

Loimaan kauppa ja palvelut yhdistys ry ”Loimaan Kauppalan” 
jäsenrekisteri 

4. 
Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus 

Yhdistyksen jäsenmaksujen sekä yhteistyösuhteiden ja 
tiedottamiseen perustuva käyttötarkoitus. Jäsenrekisteri 
jäsenpostien lähettämistä varten joko kaikille Kauppalan yrityksille 
tai yrityksille yritys-/toimialakohtaisesti. Yhteystietojen haku 
Loimaan Kauppalan toimintaan liittyvissä asioissa. 

5. 
Rekisterin 
tietosisältö 

Yrityksen nimi, y-tunnus, sähköpostiosoite, puhelinnumero, 
toimiala. 
Yrityksen yhteyshenkilön nimi, titteli, puhelinnumero ja 
sähköpostiosoite. 
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6. 
Säännönmukaiset 
tietolähteet 

Yrityksen kotisivut, ytj.fi-palvelu, tieto yrittäjältä, internetin 
hakupalvelut. 

7. 
Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset 

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. 

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

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

9. 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

 
- 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

 
Sähköiset rekisterin tiedot säilytetään käyttöoikeusrajatuissa 
tiedostoissa/tietojärjestelmissä, joiden käyttöoikeudet perustuvat 
henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin/salasanoihin. 
Palvelin: Jäsenrekisteriä säilytetään suojatulla palvelimella, jonne 
pääsy ainoastaan rekisterinpitäjällä ja rekisterinpitäjän 
valtuuttamilla teknisillä ylläpitäjillä 
Ylläpitojärjestelmät: Trival Oy 

10. 
Tarkastusoikeus 

Rekisteröity voi pyytää tietojensa tarkistamista henkilökohtaisesti 
tai kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilöltä (Henkilötietiolaki 26§). 
Mikäli tarkistusoikeus evätään, rekisteröidyllä on oikeus saada siitä 
kirjallinen todistus. Rekisteröity voi saattaa asian 
tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. 

11. 
Oikeus vaatia tiedon 
korjaamista 

Rekisteröity voi pyytää tietojensa korjaamista henkilökohtaisesti tai 
kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilöltä (Henkilötietolaki 29§). 
Rekisterin hoitajat huolehtivat itse huomaamansa virheen 
korjaamisesta välittömästi. Mikäli tietoa ei korjata, rekisteröidyllä on 
oikeus saada siitä kirjallinen todistus. Rekisteröity voi saattaa asian 
tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. 

12. 
Muut henkilötietojen 
käsittelyyn liittyvät 
oikeudet 

Kielto-oikeus 
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä 
häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja 
muuta suoramarkkinointiaa sekä markkina- ja mielipidetutkimusta 
samoin kuin henkilömatrikkeliä ja sukututkimusta varten 
(Henkilötietolaki 30§). Rekisterin salassa pidettäviä tietoja ei 
luovuteta, ellei tietoa pyytävällä ole lakiin perustuvaa oikeutta 
tiedon saamiseen. 
 
Rekisteröidyn informointi 
Tietosuojaseloste on nähtävillä Loimaan Kauppalan nettisivuilla 
www.loimaankauppala.fi 
 
Automatisoidut yksittäispäätökset ja profilointi 
Rekisteriä ylläpitävissä tietojärjestelmissä ei tehdä automatisoituja 
yksittäispäätöksiä. 

http://www.loimaankauppala.fi/


 


