TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

24.4.2018

Nimi

Hyvinkään Curling Ry, jatkossa rekisteröity yhdistys
Osoite

Hyvinkään Curling ry
c/o Kalle Kiiskinen
Lounatuulentie 14
05440 HYVINKÄÄ
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Sähköposti: hallitus@hyvinkaancurling.fi
Nimi
2
Kuosmanen
Yhteyshenki- Paavo
Osoite
lö rekisteriä
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
Sähköposti: hallitus@hyvinkaancurling.fi

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Hyvinkään Curling Ry:n jäsenrekisteri

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpitoon, jäsenlaskutukseen ja
pelaajien lisenssitietojen ylläpitoon.
Rekisterin sisältämiä tietoja käytetään rekisteröidyn yhdistyksen omassa toiminnassa.
Rekisterin sisältämiä tietoja käytetään myös jäsenviestintään:
- jäsentiedotteiden postitukseen
- seuran omien tapahtumien markkinointiin

5
Rekisterin
tietosisältö

Rekisteriin kerätään urheiluseuran toiminnan kannalta välttämättömiä jäsenyyten liittyviä tietoja.
Nämä tiedot ovat jäsenen nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika (vaikuttaa
jäsenmaksuun ja junioristatukseen), opiskelija-, kannatusjäsen-, valmentaja- ja joukkueen kapteeni
status sekä jäsenmaksutiedot.
Lisäksi voidaan ylläpitää tietoa pelaajalisenssin lunastaneista, myönnetyistä arvomerkeistä,
merkittävistä urheilusaavutuksista, joukkuedustuksista eri kilpailuissa ja muuta seuran toiminnan
kannalta oleellista tietoa.
Alaikäisten osalta voidaan ylläpitää vielä huoltajan nimeä sekä yhteystietoja.

6
Jäsenet ilmoittavat muuttuneet tietonsa rekisteröidyn yhdistyksen jäsenrekisterivastaavalle.Muu tieto
Säännönmu- kertyy seuran oman toiminnan kautta. Tietoja ei kerätä/saada ulkopuolisista lähteistä.
kaiset tietolähteet

REKISTERISELOSTE

7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

2

Yhdistys voi luovuttaa viranomaisille rekisterin tietoja lain tai muiden määräyksien niin vaatiessa.
Rekisterissä olevia tietoja voidaan luovuttaa normaaliin toimintaan liittyen kolmansille osapuolille,
esim. jäsentietojen luovutus Suomen curling-liitolle tai pelaajalista turnausten järjestäjälle
(tavanomainen luovutus).
Jäsentietoja ei luovuteta kaupallisiin tarkoituksiin.

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Tulostetuissa listauksissa pyritään välttämään muiden kuin yhteystietojen näkyminen, ensisijaisesti
henkilön yksilöimiseen käytetään henkilön nimeä. Kaikki tulostettu aineisto hävitetään
asianmukaisesti.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Sähköisessä muodossa olevaan jäsenrekisteriin annetaan tarvittavat käyttöoikeudet vain niitä
toiminnan kannalta välttämättä tarvitseville. Rekisteröidyn yhdistyksen jäsenrekisterivastaava vastaa
käyttöoikeuksien myöntämisestä ja valvomisesta. Aineistoa säilytetään lukitussa tilassa, johon
ulkopuolisilla ei ole pääsyä.

10
Tarkastusoikeus

Jäsenrekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus tarkistaa häneen liittyvät tiedot osoittamalla
vapaamuotoinen pyyntö jäsenrekisteristä vastaavalle henkilölle. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja
tieto luovutetaan vain, kun on varmistetty kysyvän henkilön henkilöllisyys.

11
Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista

Jäsen ilmoittaa itse tietoihinsa tulleet muutokset. Virheellisten tietojen oikaisu tapahtuu osoittamalla
vapaamuotoinen oikaisupyyntö kirjallisesti rekisteristä vastaavalle henkilölle. Muutos tehdään
viipymättä, kun ensin on varmistettu pyynnön esittäneen henkilön henkilöllisyys.
Vastaavalla tavalla seuran jäsenyydestä eronnella henkilöllä on oikeus vaatia häntä koskevien
tietojen poistamista jäsenrekisteristä lukuunottamatta tietoja, joiden ylläpitämiseen yhdistykselllä on
oikeus, joita ovat henkilön nimi, joukkuejäsenyys ja kilpailusaavutukset. Mikäli kilpailusaavutuksia ei
ole, poistetaan kaikki tiedot.
Tietojen oikaisemisesta ja poistamisesta raportoidaan tätä pyytäneelle henkilölle.

12
Jäsenrekisterin tietoja ei käytetä henkilötietolain 30 §:ssä mainittuihin tarkoituksiin.
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

