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

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

24.05.2018

Nimi

Paimon Yritys ry, Y-tunnus 0136192-4
Osoite

Kustaantie 6, 21530 Paimio
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

0400 779 867
Nimi
2
Rami Lehtinen, puheenjohtaja
Yhteyshenki- Osoite
lö rekisteriä sama kuin yllä
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
rami.lehtinen@saunalahti.fi

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Paimion Yrityksen jäsenrekisteri

5
Rekisterin
tietosisältö

Jäsenen nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, alle 18-vuotiailta jäseniltä
lisäksi huoltajan nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Näiden lisäksi kilpasarjojen pelaajilta
pelinumero ja pituus. Erityisruokavaliot kysytään tapauskohtaisesti erikseen esim. turnausmatkojen
ja tapahtumien yhteydessä.

Henkilötietoja käsitellään ilmoittautumisten, laskutuksen, yhteydenottojen, asioinnin, markkinoinnin,
raportoinnin ja muiden yhdistyksen varsinaiseen toimintaan liittyvien asioiden hoitoon sekä
yhdistyslain jäsenasioihin liittyvien tehtävien hoitamiseen ja mahdollistamiseen.

6
Tietolähteinä käytetään jäsenen jäseneksiliittymislomakkeella antamia tietoja tai ilmoittautumisia
Säännönmu- Paimion Yrityksen järjestämiin tilaisuuksiin. Ilmoittautumisiin eri harrasteryhmät voivat käyttää myös
kaiset tieto- Hobbydeed- tai Nimenhuuto-ilmoittautumisjärjestelmää.
lähteet
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2

7
Paimion Yritys ry ei luovuta tietoja ulkopuolisille, lukuun ottamatta luovutusta viranomaisille lain tai
Tietojen
muiden määräysten niin vaatiessa. Rekisteritietoja voidaan jakaa organisaation sisällä sekä
sääntapahtuman sidosryhmien kesken.
nönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Ei siirretä

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Paperitulosteet jäsenrekisteriaineistosta säilytetään lukitussa tilassa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Jäsenrekisterin käyttäminen edellyttää henkilökohtaisia käyttäjätunnuksia ja salasanoja, joita
hallinnoi seuran pääkäyttäjä. Jäsenrekisteriä ylläpitää seuran jäsenrekisterin hoitaja. Rekisteriä
pääsee käyttämään seuran puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja. Näiden lisäksi joukkueiden
valmentajat, joukkueenjohtajat ja eri harrasteryhmien vetäjät pääsevät käyttämään oman ryhmänsä
jäsentietoja.

10
Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot kirjautumalla henkilökohtaisilla
Sporttisaitti-tunnuksillaan seuran jäsenrekisteritietokantaan, tai kirjallisella pyynnöllä, ellei
rekisteröidyllä ole sähköistä tunnistautumismahdollisuutta.

11
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai oikeus vaatia tietojensa poistamista
Oikeus vaatia kirjallisesti. Normaalit ilmoittautumisiin liittyvät muutos- tai korjausasiat ilmoittautuja hoitaa suoraan
tiedon
tapahtuman järjestäjän kanssa kirjallisesti.
korjaamista

12
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisteritietojensa käyttäminen suoramainontaan ja markkina- ja
Muut henkilö- mielipidetutkimuksiin. Rekisteröidylle lähetetään rekisterin tietojen perusteella tiedotteita, jos
tietojen käsit- rekisteröity on itse antanut siihen luvan.
telyyn liittyvät oikeudet

