TIETOSUOJASELOSTE
yhdistetty rekisteriseloste ja
informointiasiakirja
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §
Päivitetty 12.3.2018
1. Rekisterinpitäjä

Vene-71 ry
Yhteystiedot:
Kuikankatu 45
33100 Tampere

2. Rekisteriasioista vastaava
henkilö ja/tai yhteyshenkilö

jäsenrekisterivastaava Anu Laine
Yhteystiedot:
anu.laine@outlook.com
+358 40 513 8454

3. Rekisterin nimi

Vene-71 Jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus / rekisterin
käyttötarkoitus

Rekisterissä käsitellään yhdistyksen jäsenten ja sen entisten jäsenten
henkilötietoja.
Rekisterin käyttötarkoituksena on rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen
hallinta jäsenyyden aikana, seuran jäsenrekisterin ylläpito ja kehittäminen sekä
päättyneiden jäsenyyksien dokumentaation hallinta henkilötietojärjestelmässä.
Lisäksi rekisteriä käytetään
- Jäsenpostituksiin
- Jäsenmaksujen, vene- ja telakkapaikkojen maksujen seurantaan
- Muiden maksullisten tuotteiden ja palvelujen laskutukseen
- Toimihenkilöroolien määrittelyyn
Luovutettujen henkilötietojen käsittely perustuu seuran lainsäädännölliseen
velvoitteeseen (yhdistyslaki 26.5.1989/503) ylläpitää jäsenrekisteriä sekä
tietyissä tapauksissa sopimuksen täytäntöönpanoon.

5. Rekisterin tietosisältö

* pakollinen tieto

Jäsentiedot
- Sukunimi*
- Etunimi*
- Syntymäaika (ppkkvv)*
- Jäsentyyppi*
Maksut
- Jäsenmaksu
- Satamamaksu
- Telakointimaksu
- Laituripaikka
- Muut maksut
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Veneen tiedot
- Veneen nimi
- Veneen tyyppi
- Veneen rekisteritunnus
- Kotisatama
Yhteystiedot
- Sähköpostiosoite*
- Salasana
- Matkapuhelinnumero*
- Lähiosoite*
- Postinumero*
- Postitoimipaikka*
Alle 18-vuotiaan jäsenen huoltajan tiedot
- Huoltajan nimi
- Huoltajan puhelinnumero
- Huoltajan sähköpostiosoite
Suostumus lomakkeella luovutettujen tietojen käyttöön rekisteri- ja
tietosuojaselosteen mukaisesti *

6. Säännönmukaiset
tietolähteet *

Kerätyt tiedot ovat jäsenten itsensä vapaaehtoisesti luovuttamia (Maksutkohtaa lukuun ottamatta). Maksut-kohdan tiedot päivitetään vuosittain
yhdistyksen tilitapahtumien perusteella. Luovutetut tiedot voidaan tarkastaa
yhdistykseltä.
Tiedot kerätään ”Jäsenhakemus, Osoitetietojen päivitys” -nimisellä lomakkeella,
joka löytyy yhdistyksen nettisivuilta www.vene71.fi.

7. Säännönmukaiset tietojen Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
luovutukset ja tietojen siirto Osoitetietoja luovutetaan Vene-71 ry:n kausijulkaisun postitusta varten
EU:n tai Euroopan
teknisenä tallenteena.
talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietoja voidaan siirtää myös muille palveluntarjoajille järjestelmän
toteuttamiseksi. Henkilörekisterin teknisen ylläpidon toteuttava rekisterinpitäjän
yhteistyökumppani voi siirtää henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa
koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

8. Rekisterin suojauksen
periaatteet

A. Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen)
Yhdistys ei käsittele jäsenrekisterin tietoja manuaalisena aineistona.
B. ATK:lle talletetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön
valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus)
Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu seuran
tietojärjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka
tarvitsevat kyseisiä tietoja tehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on
käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.
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Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä
valvotaan. Jäsenellä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasanasuojaus.
Yhdistyksen ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot salataan. Käytetyt
työasemat ja tallennusmediat ovat salattu.

9. Henkilötietojen
säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin jäsen on seuran jäsen.
Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen
vuoden ajan jäsenyyden päättymisestä Yhdistyksen oikeutetun edun perusteella,
ts. mahdollisiin oikeusvaateisiin puolustautumisen takia (KKO 2017:15).
Henkilötiedot voidaan säilyttää myös tätä kauemmin, jos sovellettava
lainsäädäntö tai Yhdistyksen sopimusvelvoitteet kolmansia kohtaan edellyttävät
pidempää säilytysaikaa.

10. Tarkastusoikeus ja
tarkastusoikeuden
toteuttaminen

Rekisteriin tietonsa luovuttaneilla henkilöillä on henkilötietolain (26 – 28 §)
mukainen oikeus tietojensa tarkastukseen korvauksetta kerran vuodessa.
Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot henkilötietolain 26 §:ssä
tarkoitetulla tavalla, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle
omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa
asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

11. Tiedon korjaaminen ja
tiedon korjaamisen
toteuttaminen

Rekisterinpitäjä korjaa tiedot henkilötietolain 29 §:n mukaisesti.
Tiedonkorjaamispyynnöt on osoitettava rekisteriasioista vastaavalle
yhdyshenkilölle.

12. Muut henkilötietojen
Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietolain 30 §:n mukaiseen kieltoon
käsittelyyn liittyvät oikeudet henkilötietojensa käyttämisestä lukuun ottamatta henkilön itsensä rekisteriin
kirjautuessaan hyväksymiä rekisterin käyttötarkoituksia.

Tietosuojavaltuutetun toimisto
puh. 029 56 66700 (vaihde)
puh. 029 56 16670 (neuvonta klo 9.00 – 15.00)
www.tietosuoja.fi

