Tietosuojaseloste
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Laatimispäivä: 28.3.2018

1. Rekisterinpitäjä
Pohjois-Pirkanmaan tattariosuuskunta
Kitusuontie 496
35700 VILPPULA

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Tuija Seppälä
044 - 270 5258 / Tuija Seppälä (sihteeri)
toimisto@tattariosk.fi
3. Rekisterin nimi
Pohjois-Pirkanmaan tattariosuuskunnan jäsen- ja yhteystietosrekisteri
4. Rekisterin käyttötarkoitus
Yhteystietorekisteriä käytetään tattariosuuskunnan uutisista ja tattarinviljelyyn liittyvistä
tapahtumista tiedottamiseen. Lisäksi tattariosuuskunnan varsinaisten- ja kokeilijajäsenten osalta
yhteystietoja käytetään viljelysopimusten, siementilausten, tilitysten ym. osuuskunnan tarkoitusta
vastaavien toimintojen hoitamiseen.
5. Rekisterin sisältämät tiedot
•
•
•
•
•

Nimi
Osoite
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Tieto osuuskunnan jäsenyydestä (kiinnostunut viljelystä / kokeilija / jäsen / eronnut)

Lisäksi kokeilijoiden ja jäsenten osalta tallennetaan seuraavat tiedot:
•
•
•
•
•
•
•
•

Y-tunnus
Käytännön viljelytoimintaan liittyvät mahdolliset osoitetiedot, esim. osoitetieto
johon siementilaukset toimitetaan, mikäli eri kuin henkilön varsinainen postiosoite
Luomu-viljelyssä valvovan viranomaisen tunnus
Tehdyt viljelysopimukset
Tehdyt siementilaukset
Tiedot toimitetuista tattarieristä
Tilinumero
Tilitystiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennetaan tiedot tattariosuuskunnan nettisivujen yhteystietolomakkeelta.
Lisäksi tietoja voidaan tallentaa henkilön suostumuksella tattarinviljelyyn liittyvien
yleisötapahtumien, messujen tai muiden vastaavien tapahtumien yhteydessä. Tattariosuuskunnan
jäsenrekisterin osalta tallennetaan kaikkien osuuskunnan jäsenten tiedot, olipa tiedot ilmoitettu
netissä, postitse, puhelimessa tai muuta kautta.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tattariosuuskunnan varsinaisten- ja kokeilijajäsenten osalta tietoja luovutetaan
säännönmukaisesti Keskisen Mylly OY:n käyttöön, vain ja ainoastaan tattarin viljelyyn,
toimituksiin ja tilityksiin liittyviä tarkoituksia varten. Keskisen Mylly OY ei saa luovuttaa näitä
tietoja eteenpäin kolmansille osapuolille. Rekisterin tietoja ei käytetä suoramarkkinointiin.
Rekisterin tietoja ei myydä eikä luovuteta muille tahoille paitsi Keskisen Mylly OY:lle.
8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tiedot varastoidaan ja arkistoidaan Suomessa eikä rekisterin tietoja tulla siirtämään EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle.
9. Rekisterin suojauksen periaatteet
9a. Manuaalista aineistoa säilytetään Pohjois-Pirkanmaan Tattarisosuuskunnan tiloissa
Vilppulassa. Näitä tiloja koskee normaali kulunvalvonta.
9b. Sähköinen aineisto on varastoitu ja suojattu yleisen yritystoiminnan normaalien
tietosuojakäytäntöjen mukaan. Pääsy sähköiseen aineistoon on suojattu käyttäjätunnuksella ja
salasanalla. Tietojen luku- ja kirjoitusoikeus on rajattu ja määritelty käyttäjäkohtaisesti.
10. Tarkastusoikeus
Jokaisella rekisteriin kirjatulla henkilöllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot.
Kokeilijoiden ja jäsenten osalta tämä onnistuu kunkin käyttäjän omilla tunnuksilla
tattariosuuskunnan suojattujen jäsensivujen kautta. Lisäksi itseään koskevat tiedot voi pyytää
nähtäväksi Pohjois-Pirkanmaan tattariosuuskunnan sihteeriltä.
11. Oikeus vaatia tietojen korjaamista
Tattariosuuskunnan suojattujen jäsensivujen kautta kukin voi paitsi tarkistaa myös päivittää
ja korjata omat yhteystietonsa. Lisäksi jokaisella rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus pyytää
omia tietojaan korjattavaksi tai päivitettäväksi.
12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Tattariosuuskunnasta eronneilla sekä osuuskuntaan liittymättömillä entisillä
kokeilijajäsenillä on oikeus pyytää itseään koskevien tietojen poistamista rekisteristä. Lisäksi
uutisia ja tiedotteita varten yhteystietonsa antaneilla henkilöillä on oikeus vaatia tietojensa
poistamista mikäli eivät enää halua vastaanottaa tattarin viljelyä koskevia tiedotteita.

