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1. REKISTERINPITÄJÄ
Nimi: Suomen Kirjailijaliitto ry
Y-tunnus: 0202160-6
Postiosoite: Runeberginkatu 32 C 28, 00100 Helsinki
Puhelin: +358 9 445 392
Sähköposti: info@kirjailijaliitto.fi
2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ
Nimi: Eeva Tuomi
Osoite: Runeberginkatu 32 C 28, 00100 Helsinki
Puhelin: (09) 445 392
Sähköposti: eeva.tuomi@kirjailijaliitto.fi
3. REKISTERIN NIMI
Kirjailijaliiton henkilötietorekisteri
4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietoja kerätään ja ylläpidetään vain Kirjailijaliiton sääntöjen mukaiseen toimintaan ja
toiminnan kehittämiseen.
Henkilötietojen kerääminen ja ylläpitäminen perustuvat aina kahdenväliseen sopimukseen,
asiakassuhteeseen, kommunikointiin tai muuhun sovittuun yhteistyöhön.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteri koostuu useista samaan tarkoitukseen käytettävistä osarekistereistä. Rekisteröidystä voidaan
tallentaa seuraavia tietoja:
• nimi, osoite, henkilötunnus
• puhelin-/faksinumero, sähköpostiosoite
•

pankkiyhteystiedot

•

koulutustiedot

•

puolison ja lasten nimet

•

oikeudenomistajat

•

salanimet

•

tuotanto

•

palkinnot, kunniamerkit, arvonimet

•

jäsenpalveluihin liittyvät tiedot

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisteröityjen perustiedot kerätään rekisteröidyiltä itseltään.
7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Rekisteritietoja voidaan luovuttaa viranomaisilmoituksia varten, esim. verohallinto.
Rekisteröidyn tietoja voidaan luovuttaa eteenpäin, mikäli rekisteröitynyt on antanut tähän suostumuksen.
8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Rekisteröityjen perus- ja teostietoja voidaan siirtää edellä mainittuja tarkoituksia varten myös EU:n ja ETA:n
ulkopuolelle henkilötietolain 5. luvun säännösten mukaisesti.
9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Asiakasrekisterin käyttöoikeus edellyttää pääkäyttäjän myöntämää käyttäjätunnusta. Sähköiseen
aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetulla työntekijällä.
Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden
saaneilla henkilöillä. Vanhempi aineisto on arkistoituna Suomalaisen kirjallisuuden Seuran
kirjallisuusarkistossa.
Tiedot kerätään tietokantaan, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisin keinoin suojattuja.
Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta
määritellyt henkilöt.
10. TIETOJEN TARKASTUSOIKEUS JA KORJAAMINEN
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu.
Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen Runeberginkatu 32 C 28, 00100 Helsinki.
Rekisterinpitäjä tarkistaa rekisteröidyn henkilöllisyyden kuvallisella henkilötodistuksella tarkastuspyynnön
saapumisen jälkeen. Tarkastus tapahtuu rekisterinpitäjän toimitiloissa ennen tietojen luovuttamista.
Siltä osin kuin rekisteröity tai käyttäjä voi toimia itse, hänen on ilman aiheetonta viivytystä, saatuaan tiedon
virheestä tai, virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai täydennettävä
rekisterissä oleva, tai muun palvelun tarkoituksen vastainen, virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai
vanhentunut tieto.
Rekisteröity voi päivittää omia perustietojaan olemalla yhteydessä Kirjailijaliiton asiakaspalveluun
puhelimitse 09 445 392 tai sähköpostilla info@kirjailijaliitto.fi. Rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan
tarkastaa taustakysymyksien avulla.
Korjauspyynnön voi tehdä myös allekirjoitetulla asiakirjalla tai muulla tavalla varmennetusti ja osoitetaan
rekisterinpitäjälle, joka päättää korjaamisesta. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan kuvallisesta
henkilötodistuksesta, jos se on tarpeen ennen korjaamista tai poistamista.

