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Puheenjohtaja Eeva Kainulainen
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sähköposti: eeva.kainulainen@senioriliike.fi
Suomen Senioriliike ry:n jäsenrekisteri
Yhdistyslain 1 §:n 1 momentin mukainen velvollisuus ylläpitää
jäsenrekisteriä ja jäsenasioiden hoito.
Jäsenen tai jäsenyhdistyksen
- nimi
- yhteystiedot (puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite)
- maakunta, lääni
- sukupuoli, syntymäaika
- viestintään liittyvät toivomukset (sähköposti/paperiposti, kieli)
- alueosasto
- jäsenmaksulaskut ja maksusuoritukset
- mahdollinen kielto antaa tietoja alueyhdistyksille
- jäsensuhteen alkamis- ja päättymistiedot
Jäsenrekisteriin tallennettavat tiedot saadaan suoraan jäseniltä.
Osoitetietojen tarkistuksiin käytetään myös julkisia tietolähteitä, kuten
Väestörekisterikeskuksen ja Suomen Posti Oyj:n osoitepalvelua.
Henkilökohtaisia tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolisille tahoille.
Toimintakertomuksia varten järjestelmästä luovutetaan vain tilastotiedot,
jotka eivät sisällä henkilötietoja.
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Tietoja voidaan oikaista, poistaa tai täydentää rekisterinpitäjän toimesta tai
rekisteröidyn vaatimuksesta sekä rekisterinpitäjän toimesta jäsensuhteen
loppumisen vuoksi.
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat
tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi
rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista
vastaavaan henkilöön.
Flo Apps Oy:n tarjoama palvelu on sijoitettu Planeetta Internet Oy:n
isännöimälle virtuaalipalvelimelle. Palvelinresursseja monitoroidaan
ympärivuorokautisesti. Vartioitu ja ilmastoitu laitesali sijaitsee Helsingin
Pasilassa. Kuluntarkkailujärjestelmä on varustettu liiketunnistimin ja
kameravalvonnalla. Murtosuojatussa tilassa on hälytysjärjestelmä ja
vartiointipalvelut. Laitteistoihin on fyysinen pääsy ainoastaan Planeetta
Internetin palveluksessa olevilla nimetyillä vanhemmilla
järjestelmänvalvojilla.
Välineeseen kirjautuminen on salattu 256-bittisellä SSL-suojauksella.
Sähköpostitse välitetään vain kertakäyttösalasanoja. Kaikki salasanat
säilytetään järjestelmässä kryptattuina."

Rekisteriin sisältyvät tiedot ovat vain Suomen Senioriliike ry:n käytössä.
Rekisteriin ei kirjata henkilötunnuksia. Rekisteriin pääseminen edellyttää
henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjätunnus annetaan
käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön
siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty
käyttöoikeus. Samalla poistetaan käyttäjätunnus. Käyttöoikeuksia
myöntää yhdistyksen puheenjohtaja jäsenasioiden hoitamiseksi.

