
                                                                                      TIETOSUOJASELOSTE 

Suomen Liikematkayhdistys ry FBTA  Puhelin   (09) 441 244 

Simonkatu 12 B 30   Sähköposti fbta@fbta.net 

00100 Helsinki    www.fbta.net 

 

 
Rekisterinpitäjä 
 Suomen Liikematkayhdistys ry FBTA 
 Simonkatu 12 B 30, 00100 Helsinki 
 (09) 441 244     fbta@fbta.net 
 
Rekisterin yhteyshenkilö 

Sari Viljamaa   fbta@fbta.net 
 
Rekisterin nimi 
 
 Suomen Liikematkayhdistys ry:n jäsen-, käyttäjä-, osallistuja- ja käyttäjärekisteri 
 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
 
 Rekisteri on yhdistyslain mukainen jäsenrekisteri, jota käytetään seuraaviin tarkoituksiin 
 

- Jäsenmaksujen laskutus 
- Jäsenviestintä: uutiskirjeet, tiedotteet, kutsut 
- Koulutustilaisuuksien, kokousten ja tapahtumien toteuttaminen 
- Ammatillinen suoramarkkinointi niille, jotka ovat antaneet siihen suostumuksensa 
- Jäsenkyselyt ja -tutkimukset 
- Palvelujen kehittäminen 
- Markkinointitoimenpiteet  
- Muut yhdistyksen toimintaan liittyvät toimenpiteet 

 
Rekisterin tietosisältö 
 

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat rekisterinpitäjän jäsenenä tai asiakkaana 
olevan tai olleen työnantajayhteisön yhteyshenkilöt, rekisterinpitäjään yhteydessä olleet 
henkilöt, Liikematkayhdistyksen tapahtumaan osallistuneet tai markkinointiluvan antaneet. 
 
Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa seuraaviin tietoryhmiin sisältyviä rekisterin 
käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja: 
 
a) rekisterinpitäjän jäsenenä tai asiakkaana olevan tai olleen työnantajayhteisön 
perustiedot, kuten nimi ja yhteystiedot (titteli, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero) 
sekä yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot. 
b) rekisterinpitäjän ja rekisteröityjen väliseen jäsenyyteen tai asiakassuhteeseen liittyvät 
tiedot, kuten tiedot tapaamisista, mahdolliset suoramarkkinointiluvat ja -kiellot sekä 
osapuolten välinen muu yhteydenpito ja palveluun liittyvät tiedot. 
c) rekisterinpitäjän ylläpitämän Lyyti-palvelun tai sen lisäpalvelun käyttöön liittyvät 
rekisteröityneen tiedot, kuten etu- ja sukunimi, yhteystiedot, syntymäaika, työnantaja, 
tehtävä yrityksessä, ruokavaliotoivomus ja sovelluksen ja siihen sisältyvien eri toimintojen 
käyttämisen välityksellä saatavat tiedot, kuten sijaintitiedot ja tiedot, jotka käyttäjä on itse 
antanut sovelluksessa. 
d) osallistuminen tapahtumiin ja ilmoittautumisen yhteydessä annetut tiedot. 
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Säännönmukaiset tietolähteet 

Henkilön itse jäsenhakemuslomakkeella ilmoittamat tiedot yrityksen/yhteisön liittyessä 
yhdistyksen jäseneksi sekä myöhemmin ilmoitetut muutokset. 
 
Jäsenen tai tapahtumaan osallistuvan ilmoittautumisen yhteydessä antamat tiedot. 

 
Tietojen säännönmukaiset luovutukset 
 Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti yhdistyksen ulkopuolelle. 
 

Ammatilliseen suoramarkkinointiin voidaan luovuttaa tietoja, ellei asianomainen ole sitä 
kieltänyt. Tapahtumailmoittautumisen yhteydessä annettuja henkilötietoja siirretään 
koulutustilaisuuden tai muun tapahtuman toteuttamisen kannalta oleellisille yhteistyö-
kumppaneille. 

 
Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle. 

 
Rekisterin suojauksen periaatteet 

Jäsenrekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Paperitulosteita säilytetään vain niitä 
tarvitsevien yhdistyksen toimihenkilöiden saatavilla ja sähköiseen jäsenrekisteriin pääsy on 
rajattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. 

 
Oikeus tarkistaa ja muokata rekisterin tietoja 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa jäsen- ja osallistujarekisteriin tallennetut tiedot. Pyyntö 
omien tietojen tarkastuksesta tai poistamisesta suoritetaan kirjallisesti osoitteeseen 
fbta@fbta.net. 
 
 

 
     

 

 

 


