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Tietosuojaseloste
Kuulut Suomen uppeimpaan Tillausajokulettajien yhistykseen ja meitäkin koskoo tuo tookokuussa
2018 voimaan tullu tietosuoja-asetus (GDPR).
Tuon asetuksen taatta meijän piti käävä läpi kaikki tietojen käsitelytavat ja tarkistoo, että tietoja
käsitellään huolellisesti ja hyvien tapojen mukasesti. Tämä ol aika heleppoo, ku meillä tietojen
käsittely ol jo valamiiks huikeen hyvällä tolalla.
Tuo asetus myös käsköö kertomaan asiat selekokielellä jäsenistölle (henkilöille, joitten tietoja
käsitellään). Eli sen tuatta tässä alla sulle tärkeetä asijoo:

Meillähän on olemassa hieno ja uppee jäsenrekisteri, johon myö on tallennettu sinusta tietoo.
Elähän hättäile, ei myö sinusta haluta tietee ku sinun jäsenyyven hoitamisen kannalta olleelliset
asiat ja kysseiset tiijothan sinä ootkin meille ite luovuttanna jo jäsenhakemuksessa.
Mittään arkaluontosija tietojaha myö ei tarvita sinusta lainkaan.
Jäsenhakemuksessa kysellään myös kuka sulle työt antaa ja tämä työnantajatieto on myös tallessa
rekisterissä. Jos vaihat työpaikkoo, niin mielelläänhän myö säilötään tuommosena historiatietona
sekin tieto jäläkipoloville, eli ilimottele meille mahollisista työpaikan vaihoksistas, jos passoo (ei
pakollista jos et halluu).
Toki myö pyritään huolehtimmaan mahollisimman hyvästi tietojen oikeellisuuvesta ja mm.
suahaan Postin järjestelmästä suoraan tiijot uuvesta osotteestas, jos vaikka sattusit vaihtamaan
hiippakuntoo.
Jos alakasit höperöks ja halluisit porukastamme erota, niin meijän pittää tietojas rekisterissä tietyn
aekoo säilyttöö mm. kirjanpitolain takia, mutta kyllä myö ne sieltä aikanaan sitten pois siivotaan.
Rekisterin ulukopuoliseen arkistoon myö jätetään perustiijot jäsenyyvestä jemmaan jäläkipolvia
varten hammaan ikkuisuuteen suakka, jos vaikka joku joskus historiikkia kirjottelloo. Arkisto ei oo
aktiivisessa käytössä vaan on nimensä mukkaan ihan vuan rehellinen arkisto.
Tuon uppeen ja hienon jäsenrekisterin nimi on SENSE ja se on meille ostettu Avoine Oy nimisestä
täysin kotimaisesta virmasta. Avoine on muutennii muotoutunut meille tutuks ja oikein turvalliseks
yhteistyökumppaniks. Ne ottaa nämä tietoturvajutut ihan hirmusen vakavasti ja siks meijän ei
tarvii ressata liikoo. Patistelloovat jopa, jos meinataan jottain joskus unohtoo. On ne meille myös
kertonna, että tietoja voijjaan siirtee EU / ETA –alueen ulkopuolelle vain pykälien mukkaan ja
kuulemma varmuuskopioitaannii on olemassa.
Tuota uppeeta jäsenrekisteriä käyttää yhistyksen sihteeri Katja Pyyny ja tievottaja Timo Rinnekari.
Alueosastojen puhheenjohtajille ja sihteereille on myös tarkotus antoo valtuuvet käättee oman
aluveensa ossoo rekisteristä. Kaekista rekisterin käättäjistä pietään kirjoo, millonka ne on
valtuuvet suaneet ja minkälaeset. Käättäjät myös koolutettaan käättämään tietojas turvallisesti.

Näihen uusijen pykälijen mukkaan sulla pittää olla oikeus tarkistoo, että mittee tietoo myö ollaan
sinusta jemmattu ja sinähän piäset liki kaikki tietosi ite kahtommaan ja jopa tarvittaessa
korjoomaannii. Ommiin tietoihin piäset osotteesta: https://tilausajokuljettajat.pwire.fi/
Tuo lomake neuvoo sitten kyllä sinuva miten toimija.
Jos halluut tilata itestäs täyvellisen rekisteriotteen, niin pistä asiasta meiliä sihteerille (ja jos et
ossoo kompuutteria käyttee, ni onnistuuhan tuo homma sihteerille rimpauttamallakii, mutta
varrauvu sillon siihen, että sihteeri kyselöö sulta tietoja sen verran, että varmistuu
henkilöllisyyvestäs).
Sihteerin yhteystiedot:
Sihteeri Katja Pyyny
sihteeri@tilausajokuljettajat.fi
045 – 676 5865
Sinun tietojashan myö ei piäsiäntösesti luovutella etteenpäin. Sen verran pittää kuitennii
tunnustoo, että myö kuitennii annetaan yhteystietojas seuraaville luotetuille tahoille:
- Painola T.Nieminen Oy:lle, jotta suahaan sulle tulemaan CharterClub-lehti. Lehden
painamisen ja postittamisen meille hoitaa Painola T.Nieminen Oy, Piispanristi.
- Jäsenrekisteristä on myös suora yhteys Visma Oy:n Netvisor ohjelmaan, josta lähtee
mm. jäsenlaskut suoraan postituksiin.
- Jäsenrekisteriin on meille myös rakenneltu varmennettu yhteys CardPlus Oy:lle,
josta lähtee jäsenkortit suoraan postituksiin. Isommat jäsenkirjepostitukset tulloo
myös rekisteristä suoraan CardPlussan kautta, eli sillonnii CardPlus suapi
yhteystietojas.
- Jäsenrekisteristä on myös yhteys tuulilasikylttivastaavallemme (jäsenemme Pekka
Maunu), jolta uusien jäsenten tuulilasikyltit lähtee toimituksiin.
- Jos tilloot tavaroo verkkokaapastamme, nii lupituotevastoova Maija Mikkola
käsittellöö sillon tietojas.
- Jos varrailet uppeeta kelohuviloomme pohjosesta, niin mökki-isäntä Jukka ”JP”
Kähkönen käsittellöö sillon tietojas.
- Jos järjestämissämme kokkouksissa / matkoissa tarvitaan matkatoimistoa tai muuta
vastoovoo tahoa, niin niille annetaan osallistujista tarvittavat tiijot. Myös
yhistyksemme matkavastaava käsittellöö tällöin tietojas.
Jos suat meijän nimissä mainospostia, niin näissä tapauksissa postitus on tapahtunut meijän (tai
mainostajan kanssa sovitun) postittajan toimesta. Joskus suahaan mainostajia maksammaan noita
kalliita postimaksuja ja sillon tämmöstä suatetaan harkita.

Kuulut muuten hienoon yhistykseen!
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Tietosuojaselosteen on luatinut Tommi Suhonen Kuopijosta.

