Tietosuojaseloste
1. Rekisterinpitäjä

Suomen Säveltäjät ry (jäljempänä ”Yhdistys”)
Urho Kekkosen katu 2 C, 00100 Helsinki, Finland
puh. 09 445 589
saveltajat[a]composers.fi
www.composers.fi
02177069-5

2. Rekisterin yhteyshenkilö
Maisa Mikkonen, toimistosihteeri
maisa.mikkonen[a]composers.fi
09 445 589

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhdistyslain mukaan yhdistyksen tulee pitää yllä luetteloa jäsenistään. Rekisterinpitäjän
ylläpitämä jäsenrekisteri toteuttaa kyseistä velvollisuutta. Henkilötietojen käsittely on
lainmukaista, mikäli se täyttää vähintään yhden GDPR-asetuksen 6 artiklan vaatimuksista.
Rekisterinpitäjän ylläpitämä jäsenrekisteri täyttää GDPR-asetuksen 6 artiklan asettaman
vaatimuksen, sillä käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen
noudattamiseksi. Yhdistyslaki §11.

4. Kuvaus rekisteröityneestä ryhmästä

Jäsenrekisteri sisältää tietoa Suomen Säveltäjät ry:n jäseneksi liittyvistä henkilöistä
(jäljempänä ”Jäsen”, ”Jäsenet” tai ”Rekisteröity”). Henkilöt ovat liittyneet jäseneksi
jäsenhakemuksella, jossa he ilmoittavat itsestään jäsenrekisteriin rekisteröitävät tiedot.
Jäsenrekisterissä olevat tiedot ovat jäsenen itsensä ilmoittamat. Henkilötietojen käsittely ja
rekisteröinti on tarpeellista yhdistyksen toiminnan kannalta. Tietojen rekisteröinti on jäsenen
edun mukaista. Henkilötietoja kerätään yhdistyksen jäsenetujen tarjoamista, sisäistä
tiedottamista, jäsenmaksujen perimistä ja tilastollisia tarkoituksia varten.

5. Henkilötietojen vastaanottajat

Yhdistyksen toimistotyöntekijät vastaanottavat jäsenrekisteriin rekisteröitävät tiedot.
Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille tahoille lukuun ottamatta jäsenten nimiä. Jäsenten
nimet ovat saatavilla yhdistyksen verkkosivuilla. Julkinen jäsenlista on eduksi jäsenille ja
edesauttaa jäsenten verkostoitumista sekä edistää heidän työmahdollisuuksiaan. Jäseneltä
kysytään liittymisen yhteydessä, mitä tietoja hän haluaa antaa itsestään yhdistyksen
verkkosivuilla. Jäsen voi myös pyytää verkkosivuilla olevien tietojen poistamista tai
päivittämistä.

6. Jäsenrekisteriin rekisteröitävät tiedot

Yhdistyksen jäsenrekisterissä on rekisteröidyistä seuraavat tiedot:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Koko nimi
Osoitetiedot
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Syntymäaika
Yhdistykseen liittymispäivä
Äidinkieli/yhteydenpitokieli
Sukupuoli
Luottamustehtävät yhdistyksessä
Jäsenmaksun suuruus
Kunniajäsenyys

•

Hakijalta kysytään, antaako tämä luvan julkaista nimitiedot yhdistyksen verkkosivujen
jäsenluettelossa
Hakijalta pyydetään jäsenhakemuksen yhteydessä teosluettelo ja CV.

•

Mikäli hakija hyväksytään, hänen ilmoittamansa tiedot rekisteröidään jäsenrekisteriin.
Tietoja säilytetään niin kauan kun henkilö on yhdistyksen jäsen. Jos jäsen eroaa
yhdistyksestä, poistetaan häntä koskevat tiedot rekisteristä. Tieto siitä, milloin rekisteröity on
ollut yhdistyksen jäsen, säilytetään. Kuolemantapauksissa jäsenrekisteristä tulostetaan
rekisteriote, jossa ovat rekisteröityä koskevat kohdassa 5 mainitut tiedot sekä kuolinaika,
minkä jälkeen rekisteröidyn kaikki tiedot poistetaan jäsenrekisteristä.

7. Henkilötietojen käsittely

Henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti, asiallisesti ja läpinäkyvästi.
Henkilötiedot kerätään laillista tarkoitusta varten: yhdistyslaki velvoittaa jäsenrekisterin
ylläpitoon.
Henkilötiedot ovat asianmukaisia, olennaisia ja rajoitettuja siihen, mikä on tarpeellista:
yhdistyksen toiminta ei ole mahdollista ilman jäseniltä kerättyjä tietoja. Jäseniltä kerätään
pelkästään ne tiedot, mitkä ovat tarpeellisia yhdistyksen tavoitteen saavuttamiseksi sekä
jäsenten oman edun edistämiseksi.
Henkilötiedot ovat täsmällisiä ja päivitettyjä: yhdistys päivittää jäsentensä tietoja pyytämällä
tietojen päivitystä jäseniltä itseltään.
Henkilötietoihin ei pääse käsiksi kuin Suomen Säveltäjät ry:n toimistyöntekijät, joille on
myönnetty tarvittavat oikeudet henkilötietoja sisältävään järjestelmään.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Yhdistys luovuttaa vuosittain Teosto ry:lle ajantasaisen jäsenluettelon jäsenmaksujen
pidättämistä varten. Tiedot, joita tässä yhteydessä luovutetaan, ovat seuraavat: kaikkien
rekisteröityjen nimet, lista kannatusjäsenistä ja kunniajäsenistä sekä yli 75-vuotiaat että sinä
vuonna 75 vuotta täyttävät jäsenet.
Yhdistys luovuttaa vuosittain ajantasaisen luettelon rekisteröityjen nimistä ja osoitteista
Finnish Music Quarterlyn toimitukseen sekä Rondo-lehden tai Nutida Musik -lehden
toimitukseen riippuen siitä, kumman kahdesta jälkimmäisestä jäsen on valinnut
jäsenetunaan tilata. Jäsenten nimet ja osoittetiedot lähetetään painolaitokselle jäsenlehti
Komposition lähettämistä varten.
Yhdistys voi jäsenen luvalla tai erikoistapauksissa luovuttaa yksittäisen jäsenen yhteystietoja
esimerkiksi toimittajalle tai toiselle jäsenelle. Yhdistys ei luovuta tietoja kolmanteen maahan
tai kansainväliselle järjestölle. Jäsenen pyytäessä voidaan hänen henkilötietojaan luovuttaa
Madetoja-säätiölle tai Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahastolle sävellystilauksen maksua
varten.

9. Tarkistusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa ne tiedot, jotka hänestä rekisteriin on tallennettu. Pyyntö
tulee osoittaa kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.

10. Oikeus tiedon korjaamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö
tulee osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle.

Päivitetty 19.8.2019

