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Henkilötietojen käsittely FDA - Suomen
Purkuliikkeiden liitto ry:n jäsen- ja
sidosryhmärekisterissä
1. Rekisterin nimi
FDA - Suomen Purkuliikkeiden liitto ry:n jäsen- ja sidosryhmärekisteri
2. Rekisterinpitäjä
FDA - Suomen Purkuliikkeiden liitto ry (myöhemmin FDA)
Y-tunnus: 3072723-5
Eteläranta 10, 00130 Helsinki
ytpliitto@ytpliitto.fi
3. Yhteyshenkilö rekistereitä koskevissa asioissa
Katja Moliis
Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry
katja.moliis@ytpliitto.fi
+358 50 5255 762
4. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään:
•
•

FDA:n jäsenasioiden hoitamiseen
FDA:n yhteydenpitoon sen toiminnan kannalta oleellisiin sidosryhmiin

5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Henkilötietojen käsittely rekisterissä perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679
6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan (rekisterinpitäjän oikeutettu etu). Oikeutettu etu muodostuu
edellä kuvattujen tehtävien hoitamisesta. Rekisteröidyt ovat henkilöitä, joilla on asiallinen
yhteys FDA:han jäsenyhteisön yhteyshenkilönä tai sidosryhmän edustajana.
6. Rekisterin sisältämät tiedot
Henkilön nimi, yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero ja osoite), organisaatio ja titteli.

7.6.2022 s. 2

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot saadaan pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään tai jäsenorganisaatioilta,
jotka ilmoittavat henkilöt yhteyshenkilöikseen. Tietojen lähteenä käytetään lisäksi
jäsenorganisaatioiden ja sidosryhmien verkkosivuja.
8. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen
FDA - Suomen Purkuliikkeiden liitto ry ei pääsääntöisesti luovuta henkilötietoja eikä siirrä niitä
EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
9. Rekisterin suojaus
Manuaalinen aineisto: Rekisteristä ei muodosteta pysyviä manuaalisia aineistoja. Tilapäiset ja
työaikaiset listaukset hävitetään käytön jälkeen.
Automaattisesti käsiteltävät tiedot: FDA:n henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla
henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin rekisteritietoihin. Rekisterin käyttö on suojattu
käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.
10. Tietojen säilytys
Rekisterin tietoja tarkistetaan säännöllisesti, pääsääntöisesti vuosittain. Tarpeettomat tiedot
poistetaan ja tietojen virheet korjataan.
11. Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen
Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisterissä käsitellään.
Rekisteröity voi pyytää tietojensa tarkastamista kohdassa 3 määritetyltä yhteyshenkilöltä.
Rekisteröity voi pyytää kohdassa 3 määritetyltä yhteyshenkilöltä, että hänen henkilötietonsa
korjataan tai täydennetään.
Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus vastustaa henkilötietojen
käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella.
Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksessa määritetyissä tilanteissa oikeus pyytää
häntä koskevien tietojen poistamista tai tietojen käsittelyn rajoittamista.
Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain mukainen oikeus tehdä
selosteessa kuvatusta henkilötietojen käsittelystä valitus tietosuojavaltuutetulle.

