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TIETOSUOJASELOSTE

KYMENLAAKSON KALATALOUSKESKUS ry:n www.kymenlaaksonkalatalouskeskus.fi sivujen
alisivun kalastusluvat, osakaskuntien yhteystietosivu
http://www.kymenlaaksonkalatalouskeskus.fi/OK-kalastusluvat.html
, Ahvenpostin sähköpostiryhmä ja jäsenluettelot.
TIETOSUOJASELOSTE JA SUOSTUMUSPYYNTÖ (EU:n yleinen tietosuoja-asetus GDPR, astuu
voimaan 25.5.2018)
Kymenlaakson kalatalouskeskus ylläpitää osana toimintaansa nettisivuja, joissa kerrotaan tietoja
osakaskunnista. Sivuilla on tietoja osakaskuntien yhteystiedoista, joihin kuuluu osakaskuntien
hallinnossa toimivien henkilöiden tietoja. Sivusto palvelee osakaskuntien kalastuslupien myyntiä.
Ahvenposti on sähköinen tiedotuskanava. Lisäksi pidämme atk-järjestelmässä jäsenluetteloa.
REKISTERIN SISÄLTÖ JA KÄYTTÖTARKOITUS
Kalastusluvat sivulla julkaisemme osakaskuntien keskeiset yhteystiedot, jotka sisältävät
puheenjohtajan, tai hallinnon osalta seuraavat tiedot: nimi, postiosoite ja puhelinnumero. Tietolähteenä
on rekisteröidyn itse ilmoittamat tiedot. Varmistamme, että tietoja toimittava henkilö on pyytänyt
ilmoittamansa henkilön suostumuksen tietojen julkaisemiseen. Ahvenpostin sähköpostiryhmään on
rekisteröitynyt ilmoittanut sähköpostiosoitteensa liittyäkseen ryhmään. Jäsenluetteloa ylläpidämme
atk-järjestelmässä yhdistyksen sääntöjen 9§:n kohdan 3) mukaisesti voidaksemme toimittaa
kokouskutsuja ja jäsenkirjeitä jäsenille.
REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSTIEDOT
Rekisterinpitäjänä toimii Kymenlaakson kalatalouskeskus ry ja rekistereiden vastuuhenkilönä toimii
Martti Puska. Rekisterinpitäjän yhteystiedot ovat:
Nimi: Kymenlaakson kalatalouskeskus ry
Y-tunnus: 0995068-6
Osoite: Savonkatu 27, 45100 Kouvola
Puh. 040-5680951
Email: toimisto(at)kymenlaaksonkalatalouskeskus.fi
REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Rekisteröidyllä on oikeus saada kopio hänestä tallennetuista tiedoista. Pyydämme rekisteröityä
ilmoittamaan mahdollisesti havaitsemistaan virheellisistä tiedoista, jotta voimme korjata virheet.

Rekisteröity voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa tietojensa käsittelyyn ja julkaisemiseen,
jolloin poistamme tiedot nettisivuiltamme, sähköpostiosoitteen Ahvenpostin listalta ja pyydettäessä
muista sisäiseen käyttöön ylläpitämästämme luettelosta. Tietosuoja-asetuksen vastaisesta menettelystä
rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle. Suomessa tietosuoja-asetuksen mukaisena
valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu http://www.tietosuoja.fi/fi/
TIETOJEN SÄILYTYSAIKA JA SUOJAAMINEN
Tiedot säilytetään niin kauan, kunnes yhteyshenkilö ilmoittaa meille uudet tiedot tai pyynnön poistaa
tiedot.
Tiedot ovat julkisesti internetissä kenen tahansa katsottavissa. Ahvenpostin sähköpostiviesteissä
sähköpostiosoite voi olla muiden ryhmäläisten nähtävissä. Jäsenluetteloa ylläpidetään atkjärjestelmässä.
SUOSTUMUS (tarpeeton yliviivataan)
Olen tutustunut tietosuojaselosteeseen ja suostun siihen, että osakaskunnan toiminnan ja minulle
annetun tehtävän vuoksi yhteystietoni saadaan julkaista www.kymenlaaksonkalatalouskeskus.fi sivuilla
olevan kalastusluvat alisivulla. Lisäksi olen suostunut siihen, että sähköpostiosoitteeni on Ahvenpostin
sähköpostilistalla. Lisäksi olen suostunut siihen että yhteystiedot ovat jäsenluettelossa atkjärjestelmässä.
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