REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

2.12.2015

Nimi

Suomen Ilmailuliitto – Finlands Flygförbund ry
Osoite

Helsinki-Malmin lentoasema, rak. 15, 00700 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

09-3509340, sil@ilmailuliitto.fi
Nimi
2
ja jäsensihteeri Päivi Väistö
Yhteyshenki- ToimistoOsoite
lö rekisteriä Suomen Ilmailuliitto, Helsinki-Malmin lentoasema, rak. 15, 00700 Helsinki
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
09-3509340, paivi.vaisto@ilmailuliitto.fi

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

jäsenrekisteri

5
Rekisterin
tietosisältö

- yksilöintitiedot: jäsennumero, nimi, syntymäaika, yhteystiedot
- jäsenyyslaji
- kelpoisuustodistukset
- FAI-kilpailulisenssit
- ansiomerkit
- harrastelajit
- laskutustiedot
- jäsenyydet ja mahdolliset tehtävät liiton jäsenjärjestöissä

jäsenyyden hoitaminen
ulkoistamiset (tietojen antaminen toimeksisaaneelle)
- jäsenrekisteriohjelman ylläpito
- sähköisen jäsenkorttisovelluksen ylläpito
- fyysisten jäsenkorttien valmistus ja postitus
- jäsenlehden postitukseen jäsenlehden toimitukselle välitettäväksi painotalolle
- liiton jäsenten ekstranet kirjautuminen tunnistetaan liiton jäsenrekisteristä

6
jäseniltä
Säännönmu- liiton omasta toiminnasta
kaiset tietolähteet

REKISTERISELOSTE
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7
Rekisteristä ei luovuteta säännömukaisesti tietoja.
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Jäsenrekisteripalvelun tuottajan OnlineSolutionsin palvelimet sijaitsevat Suomessa eli tietoja ei
luovuteta tai siirretä EU:n eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Liitolla on käytössä sähköinen jäsenkorttipalvelu, jonka tiedot saadaan jäsenrekisteristä. Palvelu
(Cardu) toimii Amazonin (AWS) palvelimilla Irlannissa. Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle.

Manuaalinen aineisto säilytetään liiton lukituissa tiloissa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Liiton jäsenrekisteriin on pääsy vain liiton toimiston henkilökunnalla omien tehtäviensä
suorittamiseksi. Jäsenrekisterin käyttäminen vaatii kolmitasoista tunnistautumista.
Ilmailuliiton jäsenrekisterin osana on kerhopalvelu. Jäsenyhdistysten (kerhojen) jäsenvastaavat
kirjautuvat kerhopalveluun henkilökohtaisella tunnuksellaan. Kerhopalvelussa yhdistyksen
jäsenvastaava pääsee näkemään vain oman kerhonsa jäsenet.
Ilmailuliiton jäsenrekisterin osana on jäsenpalvelu. Jäsen kirjautuu jäsenpalveluun omalla
henkilökohtaisella tunnuksellaan. Jäsen näkee rekisteristä vain omat tietonsa.
Jäsenrekisteri/OnlineSolution:
Rekisterin suojauksen periaatteet
Jäsentietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja jäsentietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain
erikseen sovitut työntekijät. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.
Tietokannan henkilökohtaisten käyttöoikeuksien ja eri käyttäjätasojen avulla käyttöoikeus on rajattu
ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin.
Jäsenrekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat suljetuissa konesaleissa.
Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla. Järjestelmä on suojattu
palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan. Vaitiolovelvollisuus sitoo
jäsenrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain
lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai
viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.
Liiton jäsenrekisterissä ei ole salassa pidettäväksi säädettyjä henkilötietoja.

Liitolla on käytössä sähköinen jäsenkorttipalvelu. Cardun rekisteriseloste löytyy osoitteesta
http://www.cardu.com/fi/privacy/.
Kohdassa 8. Principles of register protection todetaan, että
The register is maintained as a technical record. The information system is protected with firewalls
and other technical methods and the register is only used by people designated as users as part of
their job specification.

