
Tietosuojaseloste / Tikkurilan Teatteri ry:n jäsenrekisteri 
Päivitetty 23.1.2023 
 
Tämä on Tikkurilan Teatteri ryn henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen 
tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Tietosuojaselosteessa on 
kuvattu, miten Tikkurilan Teatteri ry:ssä käsitellään henkilötietoja. Henkilötiedolla tarkoitetaan 
sellaista tietoa, josta yksittäinen henkilö on suoraan tai epäsuoraan tunnistettavissa. 
Tietosuojaselostetta sovelletaan Tikkurilan Teatteri ry:n jäsenrekisteriin. 
 
Jäsenrekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n 
vaatimat henkilötiedot (jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka) ja muut yhdistyksen toimintaa 
varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista,  
tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan myös koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä 
ei ole mahdollista tunnistaa. 
 
Jäsenrekisterin tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 
 
 
1. Rekisterinpitäjä 

Nimi: Tikkurilan Teatteri ry 
Y-tunnus: 1011994-5 
Osoite: Unikkotie 2 C, 2. kerros 
Postinumero: 01300 
Postitoimipaikka: VANTAA 
 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
Nimi: Leena Tiuri 
Puhelinnumero: 050 566 8646 
Sähköposti: leena.tiuri@tikkurilanteatteri.fi 
 

3. Rekisterin nimi 
Tikkurilan Teatteri ry:n jäsenrekisteri 
 

4. Rekisterin käyttötarkoitus ja tietojen keräämisen peruste 
Henkilörekisterin pitämisen perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu ja/tai henkilön 
oma suostumus; henkilötietoja kerätään alla mainituilla tavoilla 

• käyttäjän liittyessä Tikkurilan Teatteri ry:n jäseneksi 
 
Henkilötietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten: 

• jäsenviestintään 
• suoramarkkinointiin 
• laskutukseen 
• lisäksi tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista 

tunnistaa. 
 



5. Rekisterin tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet 
Henkilötietoja kerätään ensisijaisesti käyttäjältä itseltään, tietojen kerääminen voi myös 
tapahtua palvelun teknisessä toteutuksessa automaattisesti. 
 
Tiedot, jotka rekisteröity antaa ja tiedot, joita henkilörekisteröinti sisältää, tilanteesta 
riippuen joko osa tai kaikki seuraavista: 
• suku- ja etunimi 
• syntymävuosi 
• sähköpostiosoite 
• postiosoite 
• postinumero 
• puhelinnumero 
• jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset) 
• jäseneksiliittymisvuosi 
• tieto Tikkurilan Teatteri ry:n produktioista, joihin on osallistunut 
 
Tietoja kerätään 
• liittyessä Tikkurilan Teatterin jäseneksi 
 

6. Tietojen säilytysaika 
Tikkurilan Teatteri säilyttää henkilötietoja rekisterissä, kunnes peruste henkilötietojen 
säilömiselle päättyy. Säilytysajoissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä. 
 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle 
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU:n ulkopuolelle. 
 

8. Rekisterin suojaus 
Tietoja voivat Tikkurilan Teatteri ry:ssä käsitellä vain ne henkilöt, joiden työnkuvaan se 
kuuluu, ja tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan 
huolellisuutta ja tiedot suojataan asianmukaisesti. 
 

9. Rekisteröidyn oikeudet 
Henkilörekisteriin rekisteröidylle yhdistyksen jäsenelle varataan yhdistyslain (503/1989)  
11 §:n mukaisesti pyydettäessä tilaisuus tutustua hänestä jäsenrekisterissä oleviin tietoihin. 
Tietojen luovuttamiseen sovelletaan muutoin, mitä luonnollisten henkilöiden suojelusta 
henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 
95/46/EY kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 
2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) ja tietosuojalaissa (1050/2018) säädetään. 
 

10. Muutokset tietosuojaselosteeseen 
Voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös 
tietosuojalainsääsäädännön muuttumiseen. Muutoksista ilmoitamme palveluissamme  
ja / tai käyttäjältä saatuun sähköpostiosoitteeseen. 

 


