REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

4.1.2017

Nimi

SAP Finnish User Group ry (jäljempänä SAP Finug)
Osoite

c/o YTL, PL 325, 00131 HELSINKI
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

sihteeri@sapfinug.fi
Nimi
2
Yrttimaa-Verno, sihteeri
Yhteyshenki- Susanna
Osoite
lö rekisteriä SAP Finug ry, c/o YTL, PL 325, 00131 HELSINKI
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
sihteeri@sapfinug.fi

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

SAP Finug ry:n jäsen- ja asiakasrekisteri (jäljempänä "rekisteri")

5
Rekisterin
tietosisältö

SAP Finugin jäsen- ja asiakasrekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:
– Henkilötiedot
– Yhteystiedot
– Käyttötiedot
– Muut käyttäjän itse antamat tiedot
Käyttäjää koskevia tietoja voidaan käsitellä, henkilötietolain sallimissa rajoissa, SAP Finug ry:n
omissa rekistereissä.

Rekisteriä ylläpidetään SAP Finugin jäsenille ja muille sähköpostilistalle ilmoittautuneiden
(jäljempänä "käyttäjä") suunnattua tiedotusta varten. Jäsenille tiedotetaan esim.
koulutustilaisuuksista ja jäsentapahtumista. Tietoja käsitellään myös yhdistyksen jäsenrekisterin
ylläpitoa ja laskutusta varten.

6
Rekisteri sisältää vain käyttäjän itse itsestään antamia tietoja, joita on kerätty eri
Säännönmu- tapahtumiin/tilaisuuksiin ilmoittautumisten yhteydessä.
kaiset tieto- Lisäksi tietoja voidaan kerätä julkisesta tietoverkosta, esimerkiksi asiakasyrityksen internet -sivuilta.
lähteet
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7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

SAP Finug ry:n rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille suoramarkkinointitarkoituksiin
ellei käyttäjä ole itse antanut siihen lupaa.

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

TARKASTUSOIKEUS
Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja
henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna
osoitteella: SAP Finug ry, c/o YTL, PL 325, 00131 HELSINKI

Tiedot kerätään SAP Finugin sihteerin ylläpitämään tiedostoon ja tietokantaan, jotka ovat
palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tiedot sijaitsevat suojatussa
ympäristössä, ja tietoihin pääsevät käsiksi vain määritellyt henkilöt.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä
olevilla teknisillä suojausmenetelmillä.

