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Rekisterin nimi Maanpuolustuksen Henkilökuntaliiton jäsenrekisteri 
 
Henkilötietojen Jäsenrekisteritietoja käytetään jäsenasioiden ja jäsenten 
käsittelyn tarkoitus edunvalvonnan hoitamiseen liiton ja sen jäsenyhdistysten 
  toiminnassa. 
 
Rekisterin sisältö Jäsenvaltakirjan yhteydessä jäseniltä kerätään seuraavat tiedot: 
 

- henkilön nimi 
- henkilötunnus 
- osoite 
- tehtävänimike ja tehtävän palkkaustaso 
- joukko-osasto (vast) 
- jäsenyhdistys 
- palvelussuhteen muoto 
- palvelukseen tuloaika 
- jäseneksi liittymisaika 
- puhelin numero koti/työ 
- sähköpostiosoite koti/työ 
- äidinkieli 
- markkinoinnin esto 
- koulutus 
- aikaisempi liitto ja työttömyyskassa 
- liittyminen liittoon ja Työttömyyskassa Statiaan 
- jäsenmaksun perintämuoto 
 
Lisäksi jäsenrekisteriin voidaan kirjata jäsenyhdistysten 
luottamustehtävät sekä palvelussuhteen muutoksiin ja jäsenyyden 
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muutoksiin ja jäsenmaksujen suoritukseen liittyviä tietoja. Myös 
suoritetut järjestö- ja luottamusmieskurssit sekä liiton myöntämät 
jäsen- ja kunniamerkit voidaan kirjata rekisteriin. 

 
Säännönmukaiset Henkilön perustiedot siirtyvät rekisteriin henkilön oman 
tietolähteet ilmoituksen perusteella. Niitä päivitetään henkilön oman 

ilmoituksen tai hänen jäsenyhdistyksensä ilmoituksen perusteella. 
 Henkilön osoitetietoja päivitetään Väestörekisterin kautta. 

Työnantaja antaa työnantajaperinnän piirissä olevien jäsenten 
jäsenmaksutietoja. 

 
Tietojen luovutukset Jäsenten tietoja (nimi ja osoite) voidaan luovuttaa 

yhteistyökumppaneille jäsenedusta tiedottamiseen liiton 
hallituksen päätöksellä tai jäsenhakemuksen yhteydessä saatuun 
tietoon henkilötietojen käytöstä markkinointitarkoitukseen. 

 
 Niiden jäsenten tietoja, joiden jäsenmaksun työnantaja perii 

palkanmaksun yhteydessä, tietoja voidaan luovuttaa työnantajalle 
jäsenmaksuperinnän käynnistämiseksi. 

 
 Henkilön jäsenmaksukäyttäytymiseen liittyviä tietoja luovutetaan 

pyydettäessä Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitosta eronneen 
tai erotetun jäsenen uudelle ammattiliitolle ja työttömyyskassalle. 

 
 Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto luovuttaa veroviranomaiselle 

tiedot henkilöiden maksetuista jäsenmaksuista. 
 
Tietojen siirto EU:n  Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
tai ETA:n ulkopuolelle 
 
Rekisterin suojauksen Manuaalinen aineisto 
periaatteet 
  Henkilötietoja sisältävä manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa 
  paikassa. 
 
  Sähköisesti käsiteltävät tiedot 
 

Henkilötietoja käsitellään ensisijaisesti sähköisesti. 
Jäsenrekisterin yllä pitäjä on Yrittäjien ATK-palvelut YAP. 
Jäsenrekisterin käyttöoikeudet on määritetty ja rekisteri on 
suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Yhteys on suojattu. 
Liiton toimisto myöntää tunnukset niille työntekijöille tai luottamus-
henkilöille, jotka tehtävän hoidossa tarvitsevat jäsenrekisteri-
tietoja. 

 
 
 
 
 
 


