
McDanze ry rekisteri- ja tietosuojaseloste (GDPR) 

Tämä on McDanze ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen 
rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 14.1.2021. 

1. Rekisterinpitäjä 

McDanze ry, Teriojantie 9 b, 04400 Järvenpää  

2. Rekisteristä vastaava henkilö 

Tea Geitel, tea.geitel@mcdanze.fi, 0505384485 

3. Rekisterin nimi 

McDanze ry jäsenrekisteri 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on 

 henkilön tietoinen ja vapaaehtoinen suostumus 
 henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on ylläpitää jäsenrekisteriä sekä yhteydenpitoon jäseniin 
 tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon eikä profilointiin 

 
5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat  

 henkilön nimi 
 sähköpostiosoite 
 asuinpaikka 
 tietoja säilytetään jäsenyyden ajan, jos jäsenyydestä eroaa poistuu henkilön kaikki tiedot 

jäsenrekisteristä välittömästi 
 jos jäsen ei maksa vuosimaksua määräaikaan mennessä, poistetaan jäsenen henkilötiedot 

jäsenrekisteristä viimeistään kolmen kuukauden (3 kk) kuluttua. 
 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 
 

Rekisteriin saatavat tiedot saadaan jäseneltä henkilökohtaisesti ja kirjallisesti suoraan rekisterin pitäjälle tai 
McDanze-nettisivujen kautta yhdistykseen liittymiskaavakkeella. 
 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti ulkopuolisille tahoille. 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan erityistä huolellisuutta ja tietojärjestelmän kautta käsiteltävät tiedot 
suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä pitää huolta, että tallennettuja tietoja sekä palvelimen 



käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään 
luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta kenen toimenkuvaan tehtävä kuuluu. 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia 
mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa 
tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää 
kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan 
henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa 
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä 
("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset 
oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää 
kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan 
henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa 
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

 


