Rekisteriseloste
Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste
1. Rekisterinpitäjä
Runoyhdistys Nihil Interit ry
Karjalankatu 2 B 24, 00520 Helsinki
y-tunnus: 1045189-2
2. Rekisteriasioita hoitava taho
Nihil Interit toimistonhoitaja
email: toimistonihil@gmail.com
3. Rekisterin nimi
Jäsen- ja tilaajarekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriä käytetään jäsenyyden hoitoon, asiakasyhteydenpitoon, tiedottamiseen ja
markkinointiin.
5. Rekisterin tietosisältö
5.1. Jäsenen / tilaajan tiedot: yhteystiedot, osoite, sähköposti
5.2. Tiedot jäsenen / tilaajan tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskutuksesta.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot saadaan jäsen- / tilaajasuhteen syntyessä ja sen aikana henkilön
rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Yhteys- ja jäsentietoja voidaan kerätä myös erilaisilla
kilpailuilla ja markkinointikampanjoilla. Suoramarkkinointikielto tallennetaan asiakkaan erillisen
ilmoituksen perusteella. Sähköiseen suoramarkkinointiin (sähköposti ja/ tai mobiili) pyydetään
asiakkaalta erikseen suostumus sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisesti.
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle
Asiakasrekisteristä ei luovuteta tietoja. Tietoja ei siirretä Suomen ulkopuolelle.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja
vain erikseen määritellyt rekisterinpitäjän omat työntekijät ja rekisterinpitäjän toimeksiannosta ja
lukuun toimivien yrityksien työntekijät. Käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien
hoidossa tarpeellisiin tietoihin. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä
työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan
ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin
perustuvasta pyynnöstä. Järjestelmä on suojattu teknisin ratkaisuin.
9. Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä
kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle taholle (ks.
kohta 2).

10. Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta
virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai
rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyn tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjän
rekisteriasioista vastaavaan tahoon tiedon korjaamiseksi (ks. kohta 2).
11. Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja
suoramainontaa ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin
henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa
rekisteriasioista vastaavalle taholle (ks. kohta 2).

