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1. Rekisterinpitäjä

MAF Suomi rs MAF Finland rf Suomen Lähetyslentäjät ry
Helsinki-Malmin lentoasema
00700 Helsinki
puhelin 050 448 3275

2. Rekisteriasioista vastaava
henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Susanna Warme
Helsinki-Malmin lentoasema
00700 Helsinki
puhelin 050 448 3275

3. Rekisterin nimi

MAF Suomen asiakasrekisterit

4. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus / rekisterin
käyttötarkoitus

Asiakassuhteen hoito, MAF Suomen varainhankinta ja toiminnasta tiedottaminen

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilön nimi, osoite, syntymäaika, sukupuoli, puhelin, seurakunnan nimi,
sähköpostiosoite, osoitelähde, pankkitili, tehdyt lahjoitukset ja tieto avustettavasta
kohteesta.

6. Säännönmukaiset
tietolähteet

Lisäksi niiden kannattajajäsenten osalta, jotka vuokraavat yhdistyksen
lentokonetta lentokoneen vuokrasopimuksessa lisäksi henkilötunnus.
- MAF Suomelle lahjoittaminen, asiakaslehden tai sähköisten uutiskirjeiden
tilaaminen tai tietojen antaminen verkkosivuilla tai kampanjoiden yhteydessä
- Asiakkaan suostumuksellaan antamat tiedot

7. Säännönmukaiset tietojen
luovutukset

- Tietojen siirto MAF Suomen sisällä asiakassuhteen hoitamiseksi
- Tietojen luovutus MAF Suomen yhteistyöyrityksille tämän rekisterin
käyttötarkoitusta varten.

8. Tietojen siirto EU:n tai
Euroopan talousalueen
ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

9. Rekisterin suojauksen
periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
- Säännöllisten lahjoittajien sitoumuslomakkeet sekä kannattajajäsenten
yhdistyksen lentokoneen vuokrasopimukset tallennettuina lukittuun
arkistokaappiin, jonka avaimet ovat nimetyillä henkilöillä.
B. ATK:lle talletetut tiedot
- Asiakasrekisteri on suojattu ulkoisilta tunkeutumiselta.
- MAF Suomen asiakasrekisteriin pääsevät vain ne, joilla siihen on
tehtäviensä puolesta oikeus ja tarvittavat salasanat.
- www-palvelimella on väliaikainen rekisteri Internetin kautta tulleista tukijoista.

2
10. Tiedonsaantioikeus ja
oikeus tulla unohdetuksi

Henkilöllä on oikeus saada tietoa rekisteriin hänestä talletetuista tiedoista.
Henkilöllä on myös oikeus siihen, että hänen tietonsa poistetaan rekisteristä.
Yhteydenotot voi myös kieltää kokonaan ilman tietojen poistoa. Tämä on
tehokkain tapa varmistaa, ettei yhteydenottoja tule myöhemmin. Tämä estää mm.
sen tilanteen, että yhteystietoasi ei käytetä esimerkiksi vaikka se olisi mukana
muualta (esimerkiksi väestörekisteristä) hankittujen osoitetietojen joukosta.

Nämä toimenpiteet voi suorittaa ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan
henkilöön. Varauduthan ystävällisesti todistamaan henkilöllisyytesi.
11. Tietojen säilyttäminen ja Tiedot säilytetään rekisterissä, jonka valmistaja noudattaa Euroopan komission
ajantasalla pitäminen
tietosuoja-asetusta. Arkaluontoiset tiedot on kryptattu. Tietoihin pääsy on vain
henkilöillä, joille annettu käyttöoikeus. Käyttöoikeudet on rajattu vain niihin
tietoihin, joita henkilö tehtävissään tarvitsee.
Tietoja säilytetään niin kauan kuin henkilöltä pyydetty kohdan 12 suostumus on
voimassa. Säilyttäminen on luonteeltaan pitkäaikaista, sillä lähetyslentäjien työlle
halutaan ohjata tukea myös viimeisten toiveiden mukaan testamenteissa.
Tiedot pyritään pitämään ajantasalla korjaamalla ja poistamalla väärät tiedot. Tätä
varten rekisterin pitäjä käyttää mm. postiosoitteen selvityspalvelua. Ne
sähköpostiosoitteet, joihin lähetetty viesti palautuu virheellisen osoitteen vuoksi
poistetaan. Rekisterin pitäjä pyytää henkilöitä ottamaan yhteyttä tietojen
muuttuessa, jotta tiedot voidaan pitää ajantasalla.

12. Suostumus tietojen
tallentamiseen

Mikäli rekisterin pitäjän toiminta lakkaa tiedot tuhotaan turvallisesti.
Tietojen tallettamista varten rekisterin pitäjä pyytää henkilöltä suostumuksen
lähettää tietoa MAF:n toiminnasta ja tavoista tukea MAF:n tekemää työtä.
Alle 16-vuotiaiden tietojen tallentaminen rekisteriin edellyttää heidän täysi-ikäisen
huoltajansa suostumusta.

13. Syntymäpäivätiedon
käyttö

Syntymäpäivätiedon kaikilta henkilöiltä, joiden tietoja tallennetaan rekisteriin.
Tällä varmistetaan, että emme tallenna alle 16-vuotiaiden tietoja rekisteriin ilman
vanhempien suostumusta.
Henkilön syntymäpäivätieto tallennetaan kryptattuna.
Henkilön halutessa ilmoittaa tietonsa ilman syntymäpäivää on kyseiseen kohtaan
merkittävä 00-00-0000.
Huomioithan, että syntymäpäivätieto on välttämätön kohdassa 10 tarkoitettujen
toimenpiteiden suorittamiseksi.

