TIETOSUOJASELOSTE
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016), art. 12
Laatimispäivä

10.3.2019

1
Rekisterinpitäjä

Nimi

Vene-71 ry
Osoite

Vene-71 ry/Mika Tynkkynen, Holvastinkatu 2, 33580 Tampere
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

mtynkkynen65(at)gmail.com, 050 598 9201
2
Yhteyshenkilö rekisteriä
koskevissa
asioissa
3
Rekisterin nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

5
Rekisterin
tietosisältö

Nimi

Mika Kymäläinen
Osoite

Ratakistonkatu 29 D29, 33300 Tampere
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

mika.kymalainen(at)iki.fi, 050 535 8997
Vene-71 jäsenrekisteri
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.
* pakollinen tieto
Jäsentiedot
- Sukunimi*
- Etunimi*
- Syntymäaika (ppkkvv)*
- Jäsentyyppi*
Maksut
- Jäsenmaksu
- Satamamaksu
- Telakointimaksu
- Laituripaikka
- Muut maksut
Veneen tiedot
- Veneen nimi
- Veneen tyyppi
- Veneen rekisteritunnus
- Kotisatama
Yhteystiedot
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- Sähköpostiosoite*
- Salasana
- Matkapuhelinnumero*
- Lähiosoite*
- Postinumero*
- Postitoimipaikka*
Alle 18-vuotiaan jäsenen huoltajan tiedot
- Huoltajan nimi
- Huoltajan puhelinnumero
- Huoltajan sähköpostiosoite

6
Säännönmukaiset tietolähteet

7
Tietojen
vastaanottajat

8
Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle
9
Henkilötietojen
säilytysaika

10
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

11
Oikeus tietojen
tarkastamiseen ja
oikaisemiseen

Suostumus lomakkeella luovutettujen tietojen käyttöön rekisteri- ja
tietosuojaselosteen mukaisesti *
Kerätyt tiedot ovat jäsenten itsensä vapaaehtoisesti luovuttamia (Maksut-kohtaa 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.
Rekisterin tietoja luovutetaan tarpeen vaatiessa seurojen muille toimijoille. Esim. katsastuslistat katsastusmiehille tai vartiovorolistat niitä taritseville.
Osoitetietoja luovutetaan Vene-71 ry:n kausijulkaisun postitusta varten
teknisenä tallenteena.
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.
Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista
suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Tämän
tietosuojaselosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään niin kauan kun rekisterinpitäjä hyödyntää
tietoja kohdassa 4 kuvattuihin tarkoituksiin. Rekisteriin tallennetut henkilötiedot poistetaan kun niiden
käsittelylle ei ole enää laillista perustetta. Päätettävä rekisterikohtaisesti.
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.
Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. Jäsenellä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasanasuojaus.
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastustai oikaisupyyntö voidaan myös tehdä toimittamalla pyyntö rekisterin yhteyshenkilölle.
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12
Oikeus tietojen
poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua ilman aiheetonta viivytystä
edellyttäen, että;

•
•
•
•

henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä
muutoin käsiteltiin;
rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta
laillista perustetta;
henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

13
Oikeus käsittelyn
rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos
• rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden;
• käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan
niiden käytön rajoittamista;
• rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity
tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

14
Oikeus peruuttaa
suostumus
15
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä
toiseen
16
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset
tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.
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