YHDISTETTY REKISTERI- JA
TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispvm: 24.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Lapuan Virkiä ry
Postiosoite: Asemakatu 6, 62100 Lapua
Käyntiosoite: Asemakatu 6, 62100 Lapua

2. Rekisterinpitäjän
yhteyshenkilö

Sami Latomäki

2a. Rekisterin
vastuuhenkilö

Pete Suonpää

2b. Yhteyshenkilöt
rekisteriin liittyvissä
asioissa
3. Rekisterin nimi
Yhdistyksessä on käytössä mm. jäsenrekisteri, pelaajarekisteri, asiakasrekisteri ym.
4. Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus /
rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on laskutukseen,
joukkueiden/urheilijoiden/yhdistyksen toimintaan liittyviin asioiden hoitaminen ja
ylläpito. Mm. joukkueiden kokoonpanoihin, vaatetilauksiin tms. liittyvät asiat.
Henkilötietoja käsitellään lisäksi yhdistyksen tuotteita ja palveluita koskevaa
asiakasviestintää varten.
Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8§ tai 4. luku tai erityislain
säädöksiin.

5. Rekisterin pitämisen
peruste

5 Rekisterin tietosisältö

JÄSEN- JA TOIMINTAMAKSUJEN SEURANTA
JÄSENVIESTINTÄ: JÄSENTIEDOTTEET JA MARKKINOINNIN
SALLIVILLE URHEILULLINEN SUORAMARKKINOINTI
YHDISTYSLAKI VAATII, ETTÄ YHDISTYS PITÄÄ JÄSENISTÄÄN
LUETTELOA.
HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS PERUSTUU
HENKILÖTIETOLAIN 8 §:N MUKAISIIN KÄSITTELYN YLEISIIN
EDELLYKSIIN.

Rekisteriin kerätään:

-

Yhteystiedot (etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
Lisenssi- ja vakuutusasioita varten tarvittaessa henkilötunnus
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6. Säännönmukaiset
tietolähteet

7. Säännönmukaiset
tietojen luovutukset

8. Tietojen siirto EU:n tai
Euroopan talousalueen
ulkopuolelle
9. Rekisterin suojauksen
periaatteet

Jäsenyyteen liittyvät tiedot (pelaaja, toimihenkilö ym.), esim. syntymäaika ja
sukupuoli.
Laskutusta ja perintää varten tarvittavat laskutus- ja perintätiedot.
Verkkotunnisteet, kuten evästeet ja IP-osoitteet
Toimeksiantojen toteuttamisessa tarvittavat ja toteuttamisen perusteella
syntyneet tiedot.
Lomakkeiden muut tiedot, sisältö vaihtelee yleensä kyselykohtaisesti

Henkilötietoja kerätään ensisijaisesti rekisteröidyiltä itseltään. Tämän lisäksi
henkilötietoja kerätään muista julkisista lähteistä ja henkilötietoja koskevia palveluja
tarjoavilta palveluntarjoajilta.
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.
Henkilötietoja voidaan luovuttaa yhdistyksen tarjoamien pilvipalveluiden
palveluntarjoajille muun muassa käyttäjien hallintaa varten.
Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Rekisterinpitäjä on toteuttanut asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet
rekisteröidyn oikeuksien suojelemiseksi niin, että käsittely täyttää tietosuojaasetuksen vaatimukset.
Reksiterinpitäjä on laatinut kuvauksen tietoturvaa ja henkilötietojen lainmukaista
käsittelyä varmentamista toimista. Rekisterinpitäjä toimittaa kuvauksen pyynnöstä.

10. Rekisteröidyn
oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet määräytyvät EU tietosuoja-asetuksen artiklojen 15-22
mukaan:
- tietojen tarkastusoikeus
- tietojen korjaaminen ja poistaminen
- tietojen käsittelyn rajoittaminen
- tietojen siirto-oikeus
- vastustamisoikeus
Yhteishenkilö rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa on rekisterin
yhteyshenkilö. Pete Suonpää, Lapuan Virkiä ry
040-778 6776, suonpaapete@gmail.com

11. Virheen oikaisu

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn
vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn
tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut
henkilötieto (Henkilötietolaki 523/1999, 29§).
Rekisteriasioista vastaavan henkilön on välittömästi virheen huomattuaan korjattava
virhe tai ilmoitettava siitä henkilölle, jolla on riittävät oikeudet virheen korjaamiseen.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tiedon korjaamista, ja tieto korjataan ilman
aiheetonta viivytystä. Jos tiedon korjaamisesta kieltäydytään, annetaan siitä
kirjallinen kieltäytymistodistus. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia
tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi. Tietosuojavaltuutettu voi antaa
rekisterinpitäjälle määräyksen tiedon korjaamisesta.
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Korjauspyyntö tehdään kirjallisesti tai suullisesti rekisteriasioita
hoitavalle henkilölle ja tarvittaessa rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan.
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