REGISTERBESKRIVNING
Personuppgiftslagen (523/1999) 10 §

1
Den registeransvarige

Upprättat 15.5.2018
Uppdaterat 4.2.2019

Namn

Suomen Majakkaseura - Finlands Fyrsällskap ry
Adress

Pl 38, 00101 Helsinki
Andra kontaktuppgifter

majakkasihteeri@majakkaseura.fi
2
Kontaktperson
i ärenden
angående
registret

Namn

Fyrsekreterare eller medlemssekreterare
Adress

Pl 38, 00101 Helsinki
Andra kontaktuppgifter

majakkasihteeri@majakkaseura.fi / jasensihteeri@majakkaseura.fi
3
Suomen Majakkaseura - Finlands Fyrsällskap ry:n jäsenrekisteri
Registrets namn
4
Registreringens syfte är att upprätthålla sällskapets medlemsuppgifter och på basen av dem informera
Syftet med
medlemskapet om sällskapets verksamhet och evenemang. Baserar sig på personuppgiftslagens 8§, 1, 4 och 5
hanteringen av kapitlet.
personuppgifter

5
Registrets
datainnehåll

Registret innehåller medlemmens:

6
Regelmässiga
informationskällor

Uppgifterna i registret kommer genom medlemsanslutningsformuläret som ifylls av medlemmen själv och som
finns på tjänsteleverantörens för medlemsregistret (FloMembers) nätsidor i elektroniskt format.

- för- och efternamn
- näradress, postnummer och postanastalt
- hemort
- e-postadress
- mobiltelefonnummer (också om numret är hemligt)
- födelseår
- språket
- tillåtelse/förbud att skicka sällskapets informationsmeddelanden
- samt fri text gällande annan information, som specialkompetenser för talkoverksamheten

Det finns en direkt länk till formuläret på föreningens internet-sidor (www.majakkaseura.fi)
Medlemmen själv sköter om uppgifternas autenticitet och riktighet. Eventuella ändringar ombedes meddela
till Fyrsällskapets medlemssekreterare (jasensihteeri@majakkaseura.fi eller fyrsekreterare
(majakkasihteeri@majakkaseura.fi)
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REGISTERBESKRIVNING
Personuppgiftslagen (523/1999) 10 §

7
Regelmässig
utlämning av
uppgifter

Suomen Majakkaseura - Finlands Fyrsällskap ry utlämnar inte uppgifter från sällskapets medlemsregister till
utomstående utan medlemmens tillstånd.

8
E-post och textmeddelanden från medlemsregistret förmedlas via servrar i USA.
Flyttning av
uppgifter
utanför EU eller
ETA

9
Principer för
skydd av
registret

A Manuellt material

Originalprotokoll från Fyrsällskapets styrelses möten finns på papper. Dessa mappar finns i sällskapets låsta
kontorsrum.

B ADB-behandlade uppgifter

Medlemsregistret finns i elektronisk form i registertjänsten FloMembers (FloMembers
medlemsregistret/tjänsteleverantör Flo Apps Oy). Systemet uppfyller kraven i EU:s allmänna
dataskyddsdirektiv (GDPR). Det övervakas dygnet runt.
Medlemsuppgifternas dataskydd sköts bl.a. på följande sätt:
1. Nättrafiken är SSL-skyddad.
2. Lösenorden förvaras krypterade i systemet.
3. Kritiska operationer lagras i systemloggar.
Begränsningar i användningen har gjorts enligt användarrättigheter anvisade av styrelsen. Varje användare har
ett personligt användarnamn och lösenord.
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