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IÅSnNnnKISTERIN REKISTERISELOSTE
MTK on ammatti- ja etujiirjestö maanviljelijöille, metsiinomistajille ja maaseutuyrittäjille. Tämä
rekisteriseloste koskee MTK-Kiikalan jäsenten henkilötietojen käsittelyä. MTK-yhdistys on jäsen
alueellisessa MTK-liitossa, joka on puolestaan jiisen Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto
MTK:ssa. Jäsenen henkilötietoja käsitellii:in tiim?in rekisteriselosteen mukaisesti MTK-konsernissa.
MTK-yhdistys vastaa rekisterinpitäj änä tietoj en käsittelystä.

MTK käsittelee jäsentensä henkilötietoja påiiiasiallisesti jäsenyyden ylläpitoa varten,
edunvalvontaan sekä yhdistyslain velvoitteita noudattaakseen. Kunnioitamme jäsenten
yksityisyydensuojaa ja olemme sitoutuneet suojaamaan henkilötietoja voimassaolevan
lainsiiäd?innön mukaisesti.

Rekisterinpitäj ä ja yhteyshenkilö

MTK-Kiikala
Mari Källö
Puh.nro. +358 400 727861
asenrekisteri.rekisteriseloste@mtk.fi

j

Yhdis§ksen toiminnasta vastaa johtokunta. Johtokunnan jäsenten yhteystiedot ovat saatavilla
yhdistysrekisterin kautta.

Rekisterin tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet

o
o
o
o
o
o
r
o
o
o
o

Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
S)T

rtymi:g;ika

Pelto- ja metsäpinta-alat

Tuotantosuunta
Jäsennumero
Jäsenlaji, kutenhenkilöjäsen, kunniajäsen, opiskelijajäsen, perheenjäsen
Suoramarkkinointisuostumuksetja -kiellot
Jäsenyyttä koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot
Tiedot toiminnasta yhdistyksessä, kuten luottamustehtävät
Suoritetutkurssit/koulutustiedot
Tiedot mahd. ansiomerkeistä

Tiedot saadaan piiäasiallisesti jäseneltii itseltiiiin. Tarvittaessa tietoja hankitaan erillisen luvan
perustella vuosittain maaseutuelinkeinohallinnon tietojfiestelmästä (tilatunnus ja peltopintaalatiedot). Satunnaisesti tietojen päivitttimiseen voidaan käyttåiä ulkopuolisia liihteitii, kuten
VRKlVäestötietojfiestelmåiä tai Postin osoitetietojfiestelmtiä varmistaakseilrme, että jäsentä
koskevat tiedot ovat ajantasaisia ja virheettömiä.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperusteet
Henkilötietoja käyetriiin lainsåiädåinnön mukaisesti esimerkiksi:

o

jäsenyyden ja jäsenrekisterin ylläpitoon
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jäsenten talouspoliittiseen ja ammatilliseen edunvalvontaan sekä jäsenten sosiaalisen ja
yhteiskunnallisen aseman parantamiseen
ammatillisen järjestäytymisen edistämiseen

neuvontaaniakoulutukseen
jäsenetujen tarjoamiseen sekä etujen käytön edistämiseen ja valvontaan
ammatilliseen ja muun edunvalvorman tarpeisiin laadittavien tilastojen ja tutkimusten sekä
selvitysten laatimiseen
historiikkien laatimiseen ja ansiomerkkien myöntiimiseen
laskutukseen ja maksun valvontaan
jäsenkirjeidenja -tiedotteiden liihettåimiseen
jrisenyyttii vahvistaviin markkinointitoimenpiteisiin
muihin jäsenen pyynnöstä tai suostumuksella tehtiiviin toimenpiteisiin tai toimeksiantoihin

Käsittelemme tietoa seuraavilla tietosuojalains?iädåintöön pohjautuvilla perusteilla:

o

Lakisäätäinen velvoite: Yhdistyslain mukaan yhdistyksen hallituksen on pidettävä
jäsenrekisteriä, johon merkitiiiin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Käsittelemme tietoja
tiimåin lakisiiäteisen velvoitteen täyttiimiseksi.

o

Suostumus: Voimme käsitellä jäsenen tietoja suostumuksen perusteella mm. tehdåiksemme
siihköisiä markkinointitoimenpiteit?i taikka luoruttaaksemme tietoja yhteistyrlkumppaneille
j äsenetuj en myönttimistii varten.

o

Oikeutettu etu: Käsittelemme tietoja ammatilliseen ja talouspoliittiseen edunvalvontaan
sekä niihin liittyvien tilastojen ja selvitysten laatimiseen, historiikkien kirjoittamiseen ja
ansiomerkkien myönttimiseen, jäsenlyden hoitamiseen ja jäsentoiminnan kehitt?imiseen,
jäsenkirjeiden ja -tiedotteiden liihettiimiseen, vtiärinkäytösten estiimiseen ja selvittiimiseen
sekä suoramarkkinointiin. Kiisittelernme tietoja MTK-konsernin sisällä MTK:n alueellisissa
liitoissa sekä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:ssa edellä mainittuja
tarkoituksia varten. Niimä tarkoitukset ovat toimintamme kannalta välttiimättömiä ja siten
oikeutetun etumme mukaisia. Jäsen voi vastustaa käsittelyä erityiseen tilanteeseensa

liittyväIlä Perusteella.
Tietojen säilytysaika
Säilytämme jäsenen tietoja niin kauan kuin on tarpeen yllä miäriteltyjen tarkoitusten
toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsiiädiinnön mukaisesti. Jäsen voi myös itse vaikuttaa
tietojen säilyysaikaan seuraavassa kohdassa kuvattujen vaikutusmahdollisuuksien kautta.

Markkinointia varten tietoja säilytetåiän tyypillisesti niin kauan kuin henkilö ei ole kieltäytynyt
vastaanottamasta markkinointiviestintää, eivätkatiedot ole muutoin vanhentuneet. Mikäli henkilö
kieltäytyy markkinoinnista, säilytiimme tiedon kiellosta ja yhteystiedoista, jotta voimme varmistaa
kiellon noudattamisen.
Voimme olla velvoitettuja säilyttiimään joitakin jäsenen henkilötietoja noudattaaksernme kirjanpitotai muuta pakottavaa lainsåiädiintöä myös jäsenlyden tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen
piiättymisen jälkeen. Jäsenyyden pitätfiyä säilytämme myös talouspoliittiseen edunvalvontaan
liitryvien tilastojen ja selvitysten laatimiseksitarvittavat tiedot sekä yhdistyksen
historiankirj oituksen kannalta merkitykselliset tiedot.
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Rekisteröidyn oikeudet
Tietojen ker?iiimiseen ja käsittelyyn voi vaikuttaa usein eri tavoin:

.

Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen: Jäsenellä on oikeus tarkastaa
hiinestä tallennetut henkilötiedot. Jäsenen pyynnöstä oikaisemme, poistamme tai
täydenniimme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai
vanhentuneet henkilötiedot.

o

Tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen: Jäsen voi saada antamansa henkilötiedot
siirretyksi itselleen tai toiselle rekisterinpitiijälle ottamalla yhteyttä tiimän rekisteriselosteen
alussa mainittuun osoitteeseen. Edellyyksenä kuitenkin on, että kyse on tiedoista, jotka
jäsen on antanut, janiith käsitellii2in automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen
perusteella.

o

Suoramarkkinoinnin kielto-oikeus: Jäsen voi milloin tahansa kieltZU tietojensa
luovuttamisen ja käsittelyn suoramarkkinointia varten painamalla sähköisen
suoramarkkinointiviestin lopussa olevaa linkkiä tai ottamalla yhteytta tiimiin
rekisteriselosteen alussa mainittuun osoitteeseen.

o

Vastustamisoikeus ja kiisittelyn rajoittaminen: Jäsen voi henkilökohtaiseen
tilanteeseensa liittyvallä perusteella vastustaa käsittelyii, joka perustuu oikeutettuun etuun.
Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan
perusteita vastustaa käsittelyä. Kiisittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun jäsen
kiistiiii henkilötietojen paikkansapitåiqyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka
kuluessa voimme varmistaa tietoj en paikkansapitavyyden.

o

Suostumuksen peruuttaminen: Jäsen voi myös peruuttaa antamansa suostumuksen milloin
tahansa ottamalla yhteyttätämiin rekisteriselosteen alussa mainithrun osoitteeseen taikka
muilla erikseen tarjotuin keinoin. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta kiisittelyyn, jota
tehdåi2in

o

esimerkiksi yhdistyslain velvoitteiden noudattamiseksi.

Valitusoikeus: Jäsenellä on oikeus tehdä valitus viranomaiselle, mikäli hiin katsoo, että
htinen tietojaan on käsitelty tiimåin rekisteriselosteen ja kulloinkin voimassaolevan
lainsåiädiinnön vastaisesi. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löytyvät tiimiin
rekisteriselosteen lopusta.

Tietojen luovutukset
Voimme luovuttaa jäsenen henkilötietoja kolmansille osapuolille mm. alla esitetyissä tapauksissa:

o

Suosfumus: Voimme luovuttaa jäsenen tietoja kolmansille osapuolille, esimerkiksi
jäsenetuyhteistyökumppanille, mikäli jäsen on antanut siihen suostumuksensa.

o

Viranomaiset: Voimme luovuttaa henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden
tahojen esitttimien vaatimusten edellyttiimäIlä, kulloinkin voimassaolevaan lainsiiädiintöön
perustuvalla,tavalla. Esimerkiksi verottajalle luol'utetaan jäsenmaksutietoja. Tietoja
saatetaan käytthä myö s huoltovarmuusto iminnas sa.
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o

MTK-konserni: Tietoja luovutetaan MTK-liitoille

sekä Maa-

ja metsätaloustuottajain

Keskusliitto MTK:11e sekä käsitellään MTK-konsernin sisäIlä ammatillisen ja
talouspoliittisen edunvalvonnan sekä ammatillisen järjestäytymisen toimeenpanemiseksi
sekä edunvalvontaan liittyvan viestinntin, suoramarkkinoinnin lfiettiimis&i ja laskutusta
varten. Maa- jametsätaloustuottajain Keskusliitto MTK kåisittelee jäsenen tietoja myös
jäsenen ottaessa käyttöön MTK:n siihköiset palvelut.

o

Tutkimus: Voimme luovuttaa tietoja tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten.

o

Suoramarkkinointi sekä mielipide- ja markkinatutkimukset: Voimme luovuttaa jäsenen
henkilötietoa suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin, e1lei jiisen ole
tätä kieltiinyt.

o

Oikeusvaateet: Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille, jos uskomme, ettii se on
tarpeen sopimuksen täytiintöönpanemiseksi, mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi taikka
oikeusvaateen laatimiseksi, esittiimiseksi tai puolustamiseksi.

Kältiimme tietojen käsittelyssä alihankkijoita, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että tietoja
kasitellaan kulloinkin voimassaolevan lainsiiä&innön ja tiimåin rekisteriselosteen mukaisesti.
Alihankkijat käsittelevät tietoja meidän lukuumme, eivätkä ne saa käsitellä tietoja omiin
tarkoituksiinsa.
Tietojen siirrot EU/ETA-alueen ulkopuolelle
Emme siirrä tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Jäsenrekisterin ylläpidosta vastaa
suomalainen YAP-Solutions Oy.

Rekisterin suoj auksen periaatteet
Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi
oikeudetonta piiäsyä, luoluttamista, hävittiimistii tai muuta oikeudetonta kasittelyä vastaan.
Rekisterin käyttöoikeus on vain mäiiritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissiiiin.
Henkilötietoja käsitteleviä henkilöitii sitoo salassapitovelvollisuus. Tiedot on kerätty tietokantoihin,
joihin vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana, ja tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla.

Yhteydenotot
Tähän rekisteriselosteen liitsrvät tiedustelut voi låihettiiä rekisteriselosteen alussa mainitulle
henkilölle.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:
Tieto suoj avaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Ratapihantie 9,6. krs. 00520 Helsinki
Postiosoite:PL 800 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
S

åihköposti : tietosuoj

a

@om.fr
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