Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Tämä on Suomen Buddhalaisen Unionin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen
rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 15.9.2021.
1. Rekisterinpitäjä
Suomen Buddhalainen Unioni SBU, www.sbu.fi, info@sbu.fi
2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Irma Rinne, vierimaairma@gmail.com, p. 050 3797170
3. Rekisterin nimi
–
–

SBU:n jäsenyhteisöt ja hallitus
Sähköpostilistat dharma-posti, buddhalainen-saattohoito-verkosto, sbu-jasenet

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on, että
henkilötiedot on annettu vapaaehtoisesti
- yhdistyslain mukaisesti jäsenluetteloa varten,
- tiedottamista ja yhteydenpitoa varten.
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
– SBU:n hallitus sekä jäsenjärjestöjen yhteyshenkilöt: nimi, yhteisö, asema SBUssa, yhteystiedot.
Tiedot säilytetään SBU:n hallituksen käytössä olevassa sähköisessä arkistossa.
– Sähköpostilistat: sähköpostiosoite. Listalta voi poistua halutessaan eikä tietoja säilytetä.
Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä
käsitellään mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten.
Kolmansien osapuolten evästeitä ei käytetä.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan sähköpostitse, puhelimitse, tapaamisissa tai julkisilta
verkkosivuilta.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista SBUn verkkosivuilla vain siltä osin
kuin on sovittu.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot
suojataan asianmukaisesti. Internet-palvelimilla laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii, että tallennettuja tietoja sekä
palvelimien käyttöoikeuksia käsitellään luottamuksellisesti.
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9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja
vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.
Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee
lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää
todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa
säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista
rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet
kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää
kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan
henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä
ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
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