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Keski-Pohjanmaan Metsänomistajien Liitto ry TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolain, tietosuojalain ja Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679/EU) mukainen yhdistetty
rekisteriseloste ja informointiasiakirja.
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Keski-Pohjanmaan Metsänomistajien Liiton yhteystieto- ja

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE / MIKSI KERÄÄMME TIETOJANNE?
3.1 Yleistä henkilötietojen käsittelystä
Jäsenrekisterin sisältämien henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan henkilötietolakia, tietosuojalakia ja muita kulloinkin
voimassaolevia lakeja, asetuksia, määräyksiä ja viranomaisohjeita, jotka koskevat henkilötiedon käsittelyä.
Henkilötiedolla tarkoitetaan tietoa, joka on yhdistettävissä tiettyyn henkilöön. Tässä asiakirjassa kuvataan tarkemmin
henkilötietojen keräämistä, käsittelyä ja luovutusta koskevat menettelytavat, sekä asiakkaan (jäsenen tai potentiaalisen
tulevan jäsenen tai eronneen jäsenen) eli rekisteröidyn oikeudet.
3.2 Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoitus
Henkilötiedot kerätään ja käsitellään jäsenyyden perustamiseksi, jäsenmaksun kantamiseksi ja yhdistyksen tarkoituksen
sekä jäsenluettelon toteuttamiseksi. Henkilötietojen käsittely perustuu Liiton jäsenen jäsensuhteeseen ja Liiton omistaman
Oy:n asiakassuhteeseen ja metsänomistajan potentiaaliseen jäsenmahdollisuuteen. Henkilötietoja käsitellään ensisijaisesti
jäsensuhteen hoitamisen, edunvalvonnan ja jäsenpalvelujen toteuttamisen vuoksi. Lisäksi jäsenille ja metsänomistajille
viestitään ajankohtaisista asioista, jäsenpalveluista ja -eduista, tilastoidaan tietoja sekä lähetetään kyselyjä edunvalvonnan
ja Liiton tarkoituksen ja jäsenhankinnan toteuttamiseksi.
Lisäksi kerättyä tietoa käytetään Liiton oman toiminnan sekä Liiton tytäryhtiön Keski-Pohjanmaan Metsämarkkinointi
Oy:n (Oy:n tietosuojaseloste netissä www.metsamarkkinoitni.com) toiminnan ja palveluiden seuraamiseen ja
kehittämiseen. Lisäksi jäsenten rekisteriin antamien tietojen pohjalta tehdään tarvittavia segmentointeja / ryhmittelyjä
viestinnän ja jäsenpalveluiden kehittämiseksi. Henkilötietojen käsittely perustuu yhdistysten lainsäädännölliseen
velvoitteeseen ylläpitää rekisteriä jäsenistään ja oikeutettuun etuun tarjota tietoa ja markkinoida palveluita.
Suostumukseen perustuva tietojen tallentaminen
Sikäli kuin edellä sanottuihin lakeihin tai olosuhteisiin perustuva rekisteröintioikeus ylittyy, tai mainittua muuta
oikeusperustaa ei ole, pyydetään asiakkaalta erikseen suostumus henkilötietojen tallentamiseen, käsittelyyn ja
säilyttämiseen. Metsänomistajien tietoja käytetään myös Liiton ja sen tytäryhtiön arviointi- ja muihin
asiantuntijapalveluihin liittyviin sopimussuhteisiin.
Rekisterinpitäjä ei tee henkilötietojen pohjalta asiakkaaseen kohdistuvaa muuta profilointia tai käytä automaattista
päätöksentekoa.
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3.3 Käyttötarkoitus
Rekisterissä olevia tietoja voidaan käyttää seuraaviin pääasiallisiin tarkoituksiin:
- jäsen ja asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
- palveluiden tuottaminen, tarjoaminen, kehittäminen, parantaminen ja suojaaminen
- laskutus, perintä ja asiakas- ja jäsenyystapahtumien varmentaminen
- mainonnan kohdentaminen
- palveluita koskeva analysointi ja tilastointi
- asiakasviestintä, markkinointi ja mainonta
- palveluihin liittyvien rekisterinpitäjän ja muiden toimeksiantoihin liittyvien henkilöiden ja tahojen oikeuksien
ja/tai omaisuuden suojaaminen ja turvaaminen,
- rekisterinpitäjän lakisääteisten ja oikeusvaadevelvoitteiden hoitaminen, sekä
- muut vastaavat käyttötarkoitukset.
3.4 Seuraamukset tietojen saamatta jäämisestä
Mikäli rekisterinpitäjä ei saa em. tarkoitettuja tarpeellisia tietoja, ei jäsensuhdetta voida aloittaa tai jatkaa, taikka ryhtyä
muuhun sopimukseen tai osallistua oikeustoimeen asiakkaan kanssa.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ / MITÄ TIETOJA KERÄÄMME?
Yhteystieto- ja jäsenrekisterissä käsitellään, tai tarvittaessa voidaan käsitellä, seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:
-

Ns. pakollisina tietoina asiakkaan perustiedot, kuten
o sukunimi, etunimi, lähiosoite, postinumero ja –postitoimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite
jäsentieto, jäsennumero, jäsenmaksu, maksuvuosi
henkilön henkilötunnus ja mahdollisesti yritystunnus luotettavaa tunnistamista varten
laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
maa- ja metsäomaisuuden tiedot, mm pinta-alat, tilan nimet ja rekisterinumerot
asiakkuuteen, sopimussuhteeseen tai jäsenyyteen liittyvät tiedot, kuten asiakkaalle tarjotut palvelut
lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
mielenkiinnon kohteet ja
muut asiakkaan itse antamat tiedot
palvelujen muut tapahtumatiedot
reklamaatiot ja niiden käsittelytiedot

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Asiakkaan tietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty, tallennettu ja
käsitelty tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät – pääsääntöisesti 10 kymmeneen vuoteen asti jäsen- tai
asiakassuhteen päättymisestä mm. oikeusvaateilta puolustautumista varten.
Muut henkilötiedot poistetaan sen jälkeen, kun henkilötiedon säilyttämiselle ei enää ole tarvetta. Mikäli henkilötietojen
kerääminen ja säilyttäminen on perustunut ainoastaan asiakkaan suostumukseen, poistetaan henkilötiedot tämän
pyynnöstä
SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET / MISTÄ TIETOJA KERÄTÄÄN?
Henkilötietoja voidaan kerätä monin eri tavoin. Jäsenrekisteriin tallennetaan jäsenen itsensä ilmoittamat tiedot.
Henkilötietoja voidaan kerätä, tallentaa ja päivittää myös metsänomistajien osoite- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavan
rekisterinpitäjän rekistereistä mm metsäkeskuksen metsänomistajarekisteri. Tietoja voidaan kerätä Liiton antamien tai
Liiton tytäryhtiön antamien palvelujen yhteydessä asiakkaalta itseltään esim. puukaupan, toimeksiantosopimuksen, ostotai vuokratarjouksen ja muiden toimeksiantoon liittyvien tapahtumien, selonottovelvollisuuden täyttämisen ja asiakirjojen
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laatimisen yhteydessä, rekisterinpitäjän palveluita muutoin käytettäessä tai muutoin suoraan asiakkaalta esimerkiksi
jäsentapahtumassa, myynti- ja kohde-esittelyissä, messuilla, yleisötapahtumissa, nettisivujen lomakkeiden kautta tai
muiden digitaalisten kanavien kautta asiakkaan lähettämistä viesteistä, palautteista, pyynnöistä tai hakuvahdeista.
Henkilötietoja voidaan tallentaa, kerätä ja päivittää myös julkisesti saatavilla olevista tiedoista kuten esim.
isännöitsijätoimistoista, väestörekisteristä, kiinteistötietojärjestelmästä, metsään.fi –rekisteristä, verohallinnon
rekisteristä, yritysrekistereistä, valvontaviranomaisten rekistereistä ja muista viranomaisrekistereistä sekä
luottotietorekistereistä ja kaupallisten tiedonvälittäjien rekistereistä, mitkä antavat tietoja mm tosiasiallisista edunsaajista
ja poliittisesti vaikutusvaltaisista henkilöistä.
Suostumukseen perustuvat tiedot kerätään suoraan asiakkaalta tai hänen suostumuksellaan viranomaisen tai kolmannen
tahon ylläpitämistä rekistereistä tai lähteistä.

TIETOJEN LUOVUTUS / MIHIN TIETOJA VOIDAAN ANTAA?
Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimisissa ja velvoittavissa rajoissa lain
edellyttämissä tapauksissa, sekä osapuolten välisen sopimuksen toteuttamiseksi tai asiallisen yhteyden täyttyessä, tai kun
luovuttaminen on välttämätöntä oikeuksien toteuttamiseksi, turvallisuuden suojelemiseksi, väärinkäytösten tutkimiseksi
tai viranomaisen pyyntöön vastaamiseksi.
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Jäsenen suostumuksella henkilötietoja voidaan antaa sopimuskumppaneille jäsenetujen tarjoamista varten.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET / MITEN SUOJAAMME HENKILÖTIETOJANNE?
Atk-rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Ainoastaan niillä rekisterinpitäjän
työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se on työhön liittyvien tehtävien hoitamiseksi tarpeellista. Tiedot kerätään palvelun
tietokantoihin, jotka ovat palomuurin ja salasanan avulla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin
pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.
Siltä osin, kuin henkilötietoja käsittelee rekisterinpitäjän lukuun tämän alihankkija esim. kirjanpidon osalta, on
rekisterinpitäjän ja alihankkijan välisillä ostosopimuksilla huolehdittu asianmukaisten suojatoimien järjestämisestä ja
varmistettu, että henkilötietojen käsittely täyttää tietosuojalainsäädännön vaatimukset.
Manuaalinen kirjallisessa muodossa oleva esim. tulostettu jäsenrekisteri ja muu aineisto säilytetään suljetussa
toimistotilassa. Aineistoon on käyttöoikeus vain Liiton palveluksessa olevilla työntekijöillä. Vuosittain otettavat
jäsenluettelot säilytetään pysyvästi ja kirjanpitomateriaali siitä erikseen annettujen säädösten mukaisen ajan.

ASIAKKAAN OIKEUDET / MITEN VOIN TOIMIA VARMISTAAKSENI KÄSITTELYN
LAINMUKAISUUDEN?
9.1 Tietojen tarkastaminen, saaminen ja siirtäminen
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu rekisteriin. Asiakkaan on esitettävä
tarkastuspyyntö rekisterinpitäjälle kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetussa muodossa tai sitä vastaavalla tavalla
varmennetussa asiakirjassa, taikka sähköpostitse.
Rekisterinpitäjä toimittaa edellä mainitut tiedot asiakkaalle 30 päivän kuluessa tarkastuspyynnön esittämisestä.
Asiakkaalla on oikeus saada häntä koskevat itse toimittamansa asiakastiedot siirretyksi kolmannelle osapuolelle
jäsennellysti ja rekisterinpitäjällä käytössä olevassa muodossa, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
Rekisterinpitäjä säilyttää kuitenkin siirretyt tiedot tämän yhdistetyn rekisteriselosteen ja tietosuojaselosteen mukaisesti.
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9.2 Virheellisen tiedon oikaiseminen
Asiakkaalla on oikeus oikaista itseään koskevia rekisteriin tallennettuja tietoja siltä osin kuin ne ovat virheellisiä.
9.3 Tiedon käsittelyn vastustaminen tai rajoittaminen ja tiedon poistaminen
Asiakkaalla on oikeus vastustaa häntä itseään koskevia tietojen käsittelyä suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta
suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta ja rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittämistä varten sekä
rajoittaa häntä koskevien tietojen käsittelyä, sekä oikeus saada häntä koskevat jo rekisteröidyt mainittuun tarkoitukseen
tallennetut henkilötiedot poistetuksi, vaikka peruste tiedon käsittelylle muutoin olisikin, ellei lainsäädäntö sitä rajoita.
9.4 Suostumuksen peruuttaminen
Mikäli rekisterissä oleva tieto perustuu asiakkaan antamaan suostumukseen, on suostumus koska tahansa peruutettavissa
ilmoittamalla tässä selosteessa mainitulle rekisterinpitäjän edustajalle kirjallisesti. Pyynnön perusteella poistetaan kaikki
ne tiedot, joita ei ole säilytettävä, tai voida säilyttää, lain tai muun tässä tietosuojaselosteessa mainitun perusteen nojalla.
9.5 Menettely oikeuksien käyttämisessä
Tarkastus-, oikaisu- tai muun pyynnön voi esittää ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun tässä selosteessa
mainituilla yhteystiedoilla kirjallisesti.
9.6. Erimielisyydet
Asiakkaalla on oikeus saattaa asia Tietosuojavaltuutetun käsittelyyn, jos rekisterinpitäjä ei noudata kirjallisesti tehtyä
Asiakkaan oikaisu- tai muuta pyyntöä.
9.7 Muuttaminen
Liitto pidättää oikeuden muuttaa tätä yhdistettyä rekisteriselostetta ja informointiasiakirjaa. Viimeisin versio on saatavilla
verkkosivulla www.metsamarkkinointi.com/liitto.
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