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REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Mediakunta Osk
Laatimispäivä

Päivitetty

4.1.2017
1. REKISTERINPITÄJÄ
Nimi

Mediakunta Osk
Osoite

Siltasaarenkatu 16, (PL 252), 00530 Helsinki
Puhelinnumero

Sähköposti

044 2400 680

mediakunta@mediakunta.fi

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Nimi

Maiju Mitrunen
Osoite

Siltasaarenkatu 16,(PL 252), 00530 Helsinki
Puhelinnumero

Sähköposti

044 2400 680

mediakunta@mediakunta.fi

3. REKISTERIN NIMI
Mediakunnan asiakas-, jäsenyysrekisteri ja laskutusjärjestelmä.
4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Henkilötietoja kerätään Mediakunta Osuuskunnan jäsen- ja asiakasrekisteriä sekä laskutusta varten.
5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Mediakunnan taloushallintojärjestelmään rekisteröidään osuuskunnan jäsenen nimi, osoitetiedot, sähköpostiosoite
ja henkilötunnus. Lisäksi osuuskunnan jäsen syöttää järjestelmään tilinumeronsa sekä verokorttitiedot.
Mediakunnan rekisterissä pidetään kirjaa osuuskunnan jäsenten luomista laskuista ja työnantajista. Lisäksi
palvelussa on jäsenen työtodistukset ja työsopimukset. Jäsenen oikeus määrätä järjestelmien tiedoista vastaa
voimassa olevaa henkilötietolainsäädäntöä.
6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Mediakunnan jäsen on antanut suostumuksen jäsensopimuksella siihen, että jäsenen tiedot voidaan hakea
Journalistiliiton jäsenrekisteristä. Jäsenyysedellytykset tarkistetaan säännönmukaisesti Journalistiliiton
jäsenrekisteristä. Mediakunnan jäsen antaa tietoja Mediakunnalle.
Ei muita säännönmukaisia tietolähteitä.
7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Tieto Mediakunnan jäsenyydestä voidaan luovuttaa osuuskunnan kirjanpitäjälle, Journalistiliitolle ja/tai
työttömyyskassalle. Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain
sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.
8. TIETOJEN SIIRTO EU:n TAI ETA:n ULKOPUOLELLE
Ei
9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
A Manuaalinen aineisto

Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena. Kaikki manuaaliset aineistot säilytetään suojatussa kaapissa.
Luottamuksellinen ja hävitettävä aineisto siirretään tietosuojaroskakoriin.
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B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisterin tiedot on tallennettu järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla.
Mediakunnan taloushallintajärjestelmä sijaitsee pilvipalvelussa. Järjestelmän tietoturvapäivityksistä vastaa
ulkopuolinen yritys. Taloushallintojärjestelmää on mahdollisuus käyttää vain salattua yhteyttä käyttäen.
Asiakasrekisteriä käsitellään ehdottoman luottamuksellisena ja se on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta.
Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Jokaisella käyttäjällä on
henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Rekisterin käyttöoikeuksia myöntää ja valvoo rekisteriasioista
vastaava henkilö.
Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan
ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai
viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

