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REKISTERISELOSTE 

 

Rekisterinpitäjä 

Henkilöstöjohdon ryhmä – HENRY ry, Y-tunnus 08325264 

Pohjoisesplanadi 33, 00100 HELSINKI 

puh 09 682 9020 

sähköposti henry@henry.fi 

www.henry.fi 

 

 

Yhteyshenkilö 

Toiminnanjohtaja Marita Salo, henry@henry.fi 

 

Rekisterin nimi 

Yhdistyksen jäsen- ja yhteyshenkilörekisteri 

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus) 

Yhdistys ylläpitää laissa tarkoitettua luetteloa yhdistyksen jäsenistä. Rekisteriä käytetään jäsenten 

henkilötietojen, jäsenyys- ja jäsenmaksutietojen käsittelyyn, laskutukseen sekä muihin jäsenyyteen 

liittyvien asioiden hoitamiseen. Lisäksi tietoja käytetään yhdistyksen sääntöjen ja toiminnan mukaiseen 

viestintään, jäsenmatrikkelin ylläpitämiseen ja muuhun vastaavaan tarkoitukseen. Rekisterissä on 

henkilöjäsenen tietojen lisäksi myös yhteisöjäsenten sekä yhteistyö- ja asiakasyhteisöjen yhdyshenkilöiden 

yhteystietoja vastaavaan käyttötarkoitukseen.  

 

Rekisterin tietosisältö 

Rekisteriin kerätään:  

- jäseneen liittyviä tietoja, kuten henkilö- ja yhteystiedot   

- jäsenen työsuhteeseen liittyvät tiedot, kuten työnantajan/työpaikan tiedot  

- jäsenmaksutietoihin liittyvät tiedot  

- jäsenyystiedot jaoksissa  

- tutkintotiedot  

- muut jäsenyyteen liittyvät tiedot, kuten markkinointikiellot 
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Säännönmukaiset tietolähteet 

Tietoja saadaan jäsenhakemuksesta, jäsenen itsensä toimittamista muutosilmoituksista, 

tapahtumakalenterin ilmoittautumistoiminnon kautta henkilön itsensä antamina sekä 

yhteistyösopimuksista. 

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

- laskutustiedot sähköisenä tiedonsiirtona palvelun tarjoajalle (Visma Services Oy) 

- osoiterekisteri voidaan luovuttaa tutkimustarkoituksiin, jäsenpalvelujen 

tarjoajille/yhteistyökumppaneille ja/tai suoramarkkinointiin: mm. Talentum Media (Fakta-lehti, 

Talouselämä-lehti), PubliCo (HR-viesti), AMT-hakemistot Oy, Toimisto- ja sihteeripalvelu Laura 

Itkonen/Fonecta (Työsuojelurahaston ja Työturvallisuuskeskuksen julkaisema työelämän 

kehittämisen erikoislehti Telma)  

 

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

 

- tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisteri on sähköisessä tietokantamuodossa. Tietokanta on teknisesti tietosuojattu siten, että se sijaitsee 

suojatulla palvelimella ja sen käyttö edellyttää henkilökohtaisia tunnuksia ja salasanoja, jotka ovat vain 

yhdistyksen kyseisiä tietoja käsittelevien toimihenkilöiden käytössä. Tietojen käsittelyssä noudatetaan 

yleisiä tietosuojasäännöksiä. Tietoja saavat käyttää Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry:ssä ja sen kokonaan 

omistamassa Henrietta Oy:ssä toimivat henkilöt, jotka tarvitsevat niitä työtehtäviensä hoitamiseen. 

Rekisterin teknisestä ylläpidosta vastaavat järjestelmätoimittajat.  

 

Tarkastusoikeus 

Henkilötietolain 26 §:n mukaan jäsenellä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot ja saada niistä 

pyydettäessä kopiot. Jäsen voi itse tarkistaa tiedot käyttäjätunnuksella ja salasanalla www-sivujen 

kohdassa" Omat tiedot". 

 

Tiedon korjaaminen 

Rekisterinpitäjä korjaa tai poistaa ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn 

vaatimuksesta rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, 

puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon. 

Jäsen voi itse korjata omia tietojaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla www-sivujen kohdassa "Omat 

tiedot" 

 


