Rekisteriseloste Suomen Musiikintekijät ry
Jäsenrekisteri
18.6.2018

Rekisterinpitäjä
Suomen Musiikintekijät ry (jäljempänä ”yhdistys” tai ”Musiikintekijät”)
Urho Kekkosen katu 2 C, 00100 Helsinki, Finland
puh. (09) 407 991
toimisto@musiikintekijat.fi
www.musiikintekijat.fi

Rekisterin yhteyshenkilö
Sari Maunula
Sihteeri ja talouspäällikkö
sari.maunula@musiikintekijat.fi

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-asetuksen1 6 artiklan vaatimuksista. Rekisterinpitäjän ylläpitämä
jäsenrekisteri täyttää GDPR-asetuksen 6 artiklan asettaman vaatimuksen, sillä käsittely on tarpeen
rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Kuvaus rekisteröityneestä ryhmästä ja tietojen käyttötarkoitus
Jäsenrekisteri sisältää tietoa Musiikintekijöiden jäseneksi liittyneistä henkilöistä (jäljempänä ”Jäsen”
tai ”Jäsenet”). Henkilöt ovat liittyneet jäseneksi jäsenhakemuksella.
Jäsenrekisterissä olevat tiedot ovat jäsenen itsensä ilmoittamat. Henkilötietojen käsittely ja
rekisteröinti on tarpeellista yhdistyksen toiminnan kannalta. Tietojen rekisteröinti on jäsenen edun
mukaista. Henkilötietoja kerätään jäsenyyden hoitamista varten.

Henkilötietojen vastaanottajat
Yhdistyksen toimistotyöntekijät vastaanottavat jäsenrekisteriin rekisteröitävät tiedot. Henkilötietoja ei
luovuteta kolmansille tahoille. Jäsenten nimet ovat saatavilla yhdistyksen verkkosivuilla. Julkinen
jäsenlista on eduksi jäsenille ja edesauttaa jäsenten verkostoitumista sekä edistää työmahdollisuuksia.
Jäsenelle annetaan liittymisen yhteydessä tilaisuus kieltää nimitietojen julkaiseminen yhdistyksen
verkkosivuilla sekä yhdistyksen jäsenlehdessä. Jäsen voi myös myöhemmin pyytää nimitietojen
poistamista yhdistyksen verkkosivuilta. Uusien verkkosivujen myötä jäsenet hallinnoivat itse julkisia
henkilötietojaan.
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Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016,
luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta
liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus)

Rekisterin suojaus
Tietoja säilytetään pääosin sähköisesti. Sähköisiin tietokantoihin pääseville on erikseen myönnetty
henkilökohtaiset käyttäjätunnukset. Tietoja säilytetään lisäksi arkistomappeina tiloissa, jotka ovat
lukittuna toimistotyöntekijöiden poissa ollessa.

Jäsenrekisteriin rekisteröitävät tiedot
Yhdistyksen jäsenhakemuksessa pyydetään hakijalta seuraavat tiedot:
•
•
•
•
•

Nimi
Osoitetiedot
Puhelinnumero
Sähköposti
Syntymäaika

•

Hakijalta kysytään, antaako tämä luvan julkaista nimitiedot yhdistyksen verkkosivujen
jäsenluettelossa.
Hakijan tulee ilmoittaa ovatko tämän henkilökohtaiset tekijänoikeuskorvaukset (esitys- ja
tallennekorvaukset) edelliseltä vuodelta yli vai alle 500 euroa.
Mikäli henkilökohtaiset tekijänoikeuskorvaukset ovat edelliseltä vuodelta olleet alle 500 euroa,
hakijalta pyydetään selvitys ammatillisesta toiminnasta säveltäjänä, sanoittajana ja/tai
sovittajana sekä siitä kertyneestä tulosta edellisen vuoden aikana.
Hakijalta kysytään, antaako tämä luvan tarkistaa Teostosta, että tilitykset ovat olleet
ilmoittamassani suuruusluokassa (tarkkoja summia ei kysytä, ja tiedot käsitellään
luottamuksellisesti).
Hakijaa pyydetään ilmoittamaan julkaistu tuotanto lyhyesti tai lähettämään CV:n.
Hakijaa pyydetään määrittelemään, onko hän säveltäjä, sanoittaja ja/tai sovittaja.

•
•

•

•
•

Mikäli hakija hyväksytään, hänen ilmoittamat tiedot rekisteröidään jäsenrekisteriin. Muut hakemukset
tuhotaan.
Hyväksytyltä hakijalta kysytään, saako hänelle lähettää sähköpostia. Entisten jäsenten tiedot
poistetaan sähköisestä rekisteristä. Arkistomappeihin jää tieto myös entisistä jäsenistä yhdistyksen
toiminnan historian dokumentointia varten, ellei jäsen toisin erikseen pyydä. Pyyntö tulee osoittaa
rekisterin yhteyshenkilölle.

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 itse jäseniltä sekä postin tiedotuspalvelun avulla.

Henkilötietoihin ei pääse käsiksi muut kuin Musiikintekijöiden toimistotyöntekijät, joille on myönnetty
tarvittavat oikeudet henkilötietoja sisältävään järjestelmään. Pääsy tietoihin on toimistyöntekijöiden
lisäksi yhdistyksen palveluntarjoajilla eli henkilötietojen käsittelijöillä. Palveluntarjoajien tietojen
käsittely on sopimuksenvaraista ja rajoitettua.

Henkilötietojen siirtäminen kolmansille
Kokonaista jäsenluetteloa yhdistys ei koskaan siirrä kolmannelle osapuolelle lukuun ottamatta
yhdistyksen palveluntarjoajien edustamia henkilöitä, joille on tähän tarkoitukseen myönnetty lupa.
Yhdistys voi ainoastaan jäsenen luvalla luovuttaa kyseisen jäsenen yhteystietoja esimerkiksi
toimittajalle tai toiselle jäsenelle. Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle, lukuun ottamatta yhdistyksen käyttämiä palveluntarjoajia, joilla on tähän tarkoitukseen
myönnetty lupa. Yhdistys on selvittänyt käyttämiensä palveluntuottajien tietosuoja-asetukseen liittyviä
henkilötietojen käsittelytapoja.

Tarkastusoikeus
Rekisteröity jäsen voi pyynnöstä tarkastaa ne tiedot, mitä hänestä rekisteriin on tallennettu. Pyyntö
tulee osoittaa kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.

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

