Tietosuojaseloste – Osuuskunta Tuusulan Oma Maa
Tämä on henkilötietolain (523/1999) sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen
yhdistetty rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Rekisterin nimi
Oma maan tilaus- ja jäsenrekisteri
1. Rekisterinpitäjä
Osuuskunta Tuusulan Oma Maa (jäljempänä osuuskunta)
Kaarlenkatu 15
00530 Helsinki
toimisto@omamaa.fi
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Ruby van der Wekken
Limingantie 57 C 6
00500 Helsinki
rubyvdwekken@gmail.com
3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on kerätä osuuskunnan jäsenistä eli osakkaista (ruokajäsenet ja
tuottajajäsenet) osuuskuntalain (14.6.2013/421, 4 luku 14-16 §) vaatimat henkilötiedot sekä muut
osuuskunnan toiminnan kannalta tarpeelliset tiedot. Rekisteriin kerätään lisäksi osuuskunnan
toiminnan kannalta tarpeelliset tiedot jäsenen ruokakunnan muilta henkilöiltä (kanssaomistajat ja
satojakokaverit), osakkuutta harkitsevilta kokeilujäseniltä sekä muilta osuuskunnan tiedotusta
haluavilta henkilöiltä.
Rekisteröidyt

Käsittelyn tarkoitus

Käsittelyperuste

Jäsenet

Jäsenasioiden hoitaminen,
tiedotus, osuuskunnan
tuotteiden ja palveluiden
tilausten koordinointi ja
toteuttaminen, laskutus,
osuuskunnan toiminnan
organisoiminen ja
kehittäminen. Tietoja
säilytetään korkeintaan 36kk
jäsenen eroamisen jälkeen
osuusmaksun palauttamista ja
palautuksen kirjanpidollista
käsittelyä varten.

Lakisääteisen velvoitteen
noudattaminen, oikeutettu etu*

Jäsenten ilmoittamat
kanssaomistajat

Tiedotus, osuuskunnan
tuotteiden ja palveluiden
tilausten koordinointi ja
toteuttaminen, osuuskunnan
toiminnan organisoiminen ja

Oikeutettu etu*

kehittäminen. Tietoja
säilytetään jäsenyyden
loppumiseen saakka tai
poistetaan pyynnöstä.
Jäsenten ilmoittamat
satojakokaverit

Tiedotus, osuuskunnan
tuotteiden ja palveluiden
tilausten koordinointi ja
toteuttaminen, osuuskunnan
toiminnan organisoiminen ja
kehittäminen. Tietoja
säilytetään korkeintaan 6kk
satojakokauden päättymisen
jälkeen tai poistetaan
pyynnöstä.

Oikeutettu etu*

Kokeilujäsenet

Tiedotus, osuuskunnan
tuotteiden ja palveluiden
tilausten koordinointi ja
toteuttaminen, laskutus,
osuuskunnan toiminnan
organisoiminen ja
kehittäminen. Tietoja
säilytetään korkeintaan 6kk
kokeilujakson päättymisen
jälkeen tai poistetaan
pyynnöstä, edellyttäen että
kokeilujäsen on maksanut
tilaamansa tuotteet ja palvelut.

Oikeutettu etu*

Muut osuuskunnan tiedotusta
haluavat henkilöt

Tiedotus, osuuskunnan
toiminnan organisoiminen ja
kehittäminen. Tiedot poistetaan
pyynnöstä.

Rekisteröidyn suostumus**

* Henkilötietojen käsittely voi olla rekisterinpitäjän oikeutetun edun mukaista esimerkiksi silloin, kun
sen tarkoituksena on ylläpitää suhdetta palveluiden vastaanottajiin ja mahdollistaa palvelun
edellyttämät yhteydenottopyynnöt. Lue lisää rekisterinpitäjän oikeutetusta edusta
Tietosuojavaltuutetun toimiston kokoamalta sivulta.
** Rekisteröidyn suostumus viittaa tilanteeseen, jossa henkilö on itse antanut luvan olla häneen
yhteydessä.
Rekisterin sisältämiä tietoja ei luovuteta osuuskunnan ulkopuolisille tahoille markkinointia tai muuta
vastaavaa toimintaa varten. Henkilötietoja voivat käsitellä seuraavat kolmannet osapuolet:
- toiminnan- ja tilintarkastajat
- Flo Apps Ltd (FloMembers-ohjelma)
Rekisterin sisältämiä tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavat osuuskuntalain (14.6.2013/421, 4 luku 14-16 §) vaatimat jäsenten
henkilötiedot: nimi, postiosoite, osuuden tyyppi (ruokajäsen tai tuottajajäsen), omistettujen osuuksien
määrä sekä jäsenyyden alkamisen ajankohta. Eronneiden jäsenten kohdalla rekisteriin merkitään

myös jäsenyyden päättymisen ajankohta. Lisäksi rekisteri voi sisältää muita osuuskunnan toiminnan
kannalta tarpeellisia jäsenten tietoja: omistettujen osuuksien laatu (kasvimaan, kanalan tai
kasvihuoneen tuotanto-osuus), puhelinnumero, sähköpostiosoite, yhteydenottokieli (suomi tai
englanti), satokausittaiset tilaustiedot sekä laskutustiedot. Rekisteri ei sisällä henkilötunnuksia.
Rekisteri voi lisäksi sisältää vastaavat tiedot osakkaan ruokakunnan muista henkilöistä
(kanssaomistajat ja satojakokaverit), osakkuutta harkitsevista kokeilujäsenistä sekä muista
osuuskunnan tiedotusta haluavista henkilöistä.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Jäsenten yhteystiedot on siirretty FloMembers-ohjelmassa ylläpidettävään jäsenrekisteriin aiemmasta
jäsenrekisteristä.
Uusien jäsenten ja muiden henkilöiden tietoja kerätään:
- FloMembers-ohjelman hakemuslomakkeen kautta
- Google Forms -palvelun tilauslomakkeen kautta
- jäsenen tai henkilön itsensä sähköpostitse tai muilla tavoin ilmoittamien tietojen perusteella
Rekisterin tietoja päivitetään jäsenten tai muiden henkilöiden sähköpostitise tai muilla tavoin
ilmoittamien tietojen perusteella.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja luovutetaan toiminnan- ja tilintarkastajille tarkastustyötä varten. Tietoja voidaan tallentaa EU:n
tai ETA:n ulkopuolelle, jos palveluntarjoaja tai muu kolmas osapuoli sitä teknisten seikkojen vuoksi
vaatii. Tietoja tallennetaan Flo Apps Ltd:n sekä Google LLC:n omistamille palvelimille.
8. Rekisterin säilytys ja sen suojauksen periaatteet
Rekisteriä säilytetään FloMembers-ohjelmassa ylläpidetyssä sähköisessä jäsenrekisterissä.
Rekisterin tietosisältöön on pääsy on vain siihen nimetyillä henkilöillä osuuskunnassa.
FloMembers-ohjelma vastaa käyttäjien tunnistamisesta.
Jäsenrekisteriä voidaan tilapäisesti säilyttää paperisena tulosteena osuuskunnan välttämättömän
toiminnan sitä vaatiessa, esimerkiksi jäsenten äänioikeuden tarkistamista varten osuuskunnan
kokouksissa. Tulosteet tuhotaan heti käytön jälkeen.
Otteita rekisterin sisältämistä tiedoista voidaan tilapäisesti säilyttää sähköisesti osuuskunnan
toiminnan sitä vaatiessa, esimerkiksi puhelimitse tehtävää tiedotusta tai tilausten vastaanottamista,
organisoimista ja toimittamista varten. Sähköisiä otteita säilytetään osuuskunnan hallinnoiman
Google-tilin alla.
Tilaustietoja säilytetään myös paperisena tulosteena tilausten toteuttamista varten. Tulosteet
säilytetään maksimissaan 6kk tilauskauden päättymisen jälkeen toimittamistietojen tarkistamista
varten.
Rekisterin sisältämien tietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja sähköisesti käsiteltävät tiedot
suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien
käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään
luottamuksellisesti ja vain niiden osuuskuntalaisten toimesta, joiden toimenkuvaan se kuuluu.
9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu, vaatia
virheellisen tiedon korjaamista sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa ja tietosuoja-asetuksessa
turvattuihin oikeuksiinsa.
Jäsenet voivat itse tarkastaa ja oikaista heitä koskevia tietoja FloMembers-ohjelmassa, edellyttäen
että he ovat luoneet ohjelmaan salasanan. Käyttöoikeutta FloMembers-ohjelmaan voi pyytää
rekisterin yhteyshenkilöltä. Muutoin tarkastus- tai oikaisupyynnön voi esittää kirjallisesti rekisterin
yhteyshenkilölle kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen.
10. Tietosuojaselosteen muutokset
Mikäli tätä selostetta muutetaan, muutokset jätetään näkyviin päivättyinä. Jos tähän selosteeseen
tehdään merkittäviä muutoksia, siitä annetaan rekisteröidyille selkeä ilmoitus silloin, kun sovellettavat
lait niin edellyttävät.
Päivitetty: 24.5.2018

