
1 REKISTERIN NIMI

 Club Renault de Finlande Ry:n jäsenrekisteri

2 REKISTERINPITÄJÄ

 Club Renault de Finlande Ry

 c/o Jarmo Kankare

 Lumilantie 4

 21280 Raisio

3 REKISTERIN VASTUUHENKILÖ

Jäsensihteeri Maarit Salo

Pyölintie 69

03400 Vihti.

Puh. 050 3523783.

email maaritsaloster@gmail.com

                 4 REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Jäsenrekisteriä käytetään kerhon postituslistana. Jäsenrekisteristä voidaan koota erilaisia
tilastoja.

5 REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

 Club Renault de Finlande Ry:yn jäsenyys

6 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Jäsenrekisteriin on kirjattu vähintään seuraavat tiedot: suku- ja etunimi, jäsennumero,
lähiosoite ja  postitoimipaikka sekä liittymispäivä ja tietojen viimeinen muutospäivä. Lisäksi
jäsenen ilmoituksen mukaan kirjataan puhelinnumero, autojen tiedot siltä osin kuin jäsen ne
ilmoittaa sekä sähköpostiosoite.

7 REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

 Jäsenten tiedot saadaan jäsenen oman ilmoituksen perusteella.

Club Renault de Finlande Ry

JÄSENREKISTERIN REKISTERISELOSTE

mailto:maaritsaloster@gmail.com


8 SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET JA YHDISTÄMINEN MUIHIN
HENKILÖREKISTEREIHIN

Club Renault de Finlande ry ei luovuta jäsentietojaan ulkopuolisille eikä sen tietoja yhdistetä
muihin rekistereihin. Tietojenluovutuskieltoa ei tarvitse erikseen pyytää.

9 REKISTERIN KÄYTTÖ

Jäsenrekisteriä käytetään postitettaessa kerhon tiedotteita ja lehtiä. Sitä käytetään myös
kerhon tapahtumissa jäsenyyden varmentamisessa. Lisäksi rekisterin tiedoista voidaan
laatia tilastoja kerhon käyttöön sen omissa tapahtumissa tai julkaisuissa.

Uusien jäsenten nimet ja asuinpaikkakunnat julkaistaan vuoden 2014 alusta seuraavassa
ilmestyvässä Renaultist -lehdessä. Tietojen julkaisulupa annetaan liittymislomakkeella.

10 REKISTERIN SUOJAAMINEN

Rekisterin käyttöoikeus on kerhon jäsensihteerillä. Hän voi luovuttaa tiedot lehden
postituksen yhteydessä lehtitoimikunnalle tai Salmiakki -tiedotteen laatijalle. Tiedot
luovutetaan sähköisesti.

11 HENKILÖREKISTERIN JA REKISTERITIETOJEN SÄILYTYS, ARKISTOINTI JA
HÄVITTÄMINEN

Tiedot säilyvät jäsenrekisterissä ellei jäsen pyydä niitä poistamaan. Jäsensihteeri poistaa
automaattisesti niiden jäsenten tiedot, joilla jäsenmaksu on ollut kaksi peräkkäistä vuotta
maksamatta.

12 REKISTERÖIDYN INFORMOINTI

Rekisteriseloste on luettavissa Club Renault de Finlande Ry:n internetsivustolla osoitteessa
www.renaultkerho.net. Rekisteriselosteen saa myös pyydettäessä jäsensihteeriltä.

13 TARKASTUSOIKEUS JA TIETOJEN KORJAAMINEN

Jäsenellä on oikeus tarkistaa tiedot, jotka hänestä on rekisteriin tallennettu. Henkilö voi
pyytää tietojen korjaamista esimerkiksi internet-sivulla olevan jäsenlomakkeen avulla.

14 REKISTERIHALLINTO

Jäsenrekisterin ylläpidosta vastaa jäsensihteeri. Kerhon hallitus voi päättää muutoksista
rekisterin ylläpitoon ja käyttöön liittyvissä asioissa.

http://www.renaultkerho.net/

