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Henkilötietolain (523/1999 HetiL: 10§) mukainen rekisteriseloste  
 
_____________________________________________________________________ 
 
Päiväys: 29.7.2008 tietoja päivitetty 22.9.2011* (syntymäaika täydellisenä)* 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 

Rekisterin koko nimi  
 
NOZOMIN JÄSENREKISTERI  

Henkilötietojen käsittelyn 
käyttötarkoitus (rekisterin 
käyttötarkoitus) 

Rekisterin ylläpito perustuu yhdistyslain (503/1989) 11§:ään, jonka 
mukaisesti rekisteröidyn yhdistyksen tulee pitää jäsenluetteloa.  

Rekisterinpitäjä  
Tampereen Aikidoseura Nozomi ry 
c/o Timo Kiviharju 
Vihilahdenkatu 14.B.18 
33900 Tampere  

Rekisteristä vastaava henkilö ja/tai 
yhteyshenkilö 

Timo Kiviharju  puh 040-7399194 
timo.kiviharju@kolumbus.fi 
 

Rekisterin tietosisältö 
Tiedot Nozomin jäsenistä: 
- koko nimi 
- syntymäaika pp/kk/vvvv 
- kotiosoite 
- puhelin ja/ tai sähköpostin osoite 
- aikidon aloitus kuukausi/vuosi 
- vyöarvo 
- vyöarvon suoritus päivämäärä 
- rooli seurassa / perusjäsen / luottamushenkilö / kunniajäsen  
- vanhemman nimi ja yhteystieto: tallennetaan vain junioreiden 

omaan tietolistaan 
- ryhmä aikuinen vai juniori 
 
 

Säännönmukaiset tietolähteet 
Jäsenhakemuksella Nozomin jäseneksi hakeneiden henkilöiden 
luovuttamat  tiedot  

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja 
tietojen siirto EU:n tai Euroopan 
talousalueen ulkopuolelle 

Rekisteristä ei luovuteta henkilötietoja.  

Rekisterin suojauksen periaatteet sekä 
manuaalisen aineiston että ATK:lle 
tallennettujen tietojen osalta 

Rekisteriä ylläpidetään sähköisesti ja siitä otetaan vuosittain 
paperinen arkistokappale. Arkistokappaletta säilytetään yhdistyksen 
arkistossa lukituissa tiloissa.  
Sähköinen versio on jäsenrekisteriä ylläpitävän Optinet Oy:n 
palvelimella ja sen avaamiseen tarvitaan käyttäjätunnus ja 
salasana. 
Rekisterin tietoja käyttävät vain Nozomin hallitus ja juniorivastaavat 
toiminnan suunnittelussa. 
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Henkilötietolain (523/1999 HetiL: 10§) mukainen rekisteriseloste  
 
_____________________________________________________________________ 
 
Päiväys: 29.7.2008  tietoja päivitetty 22.9.2011* (syntymäaika täydellisenä)* 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 

Rekisterin koko nimi  
 
NOZOMIN KOULUTUSREKISTERI 

Henkilötietojen käsittelyn 
käyttötarkoitus (rekisterin 
käyttötarkoitus) 

Rekisteriin tallennetaan tiedot Nozomin toivomissa 
koulutustilaisuuksissa tai kursseilla käymisestä. Nämä tilaisuudet 
voivat olla joko Nozomin tai ulkopuolisen tahon järjestämiä ja ne 
liittyvät aina urheiluseura- tai järjestötoimintaan.  
 

Rekisterinpitäjä  
Tampereen Aikidoseura Nozomi ry 
c/o Timo Kiviharju 
Vihilahdenkatu 14.B.18 
33900 Tampere  

Rekisteristä vastaava henkilö ja/tai 
yhteyshenkilö 

Timo Kiviharju  puh 040-7399194 
timo.kiviharju@kolumbus.fi 
 

Rekisterin tietosisältö 
Tiedot Nozomin toimijoiden koulutuksista: 
- koko nimi 
- syntymäaika pp/kk/vvvv 
- toiminta seurassa 
- kurssin/tilaisuuden nimi 
- kurssin/tilaisuuden keskeinen sisältö 
- koulutuksen järjestäjä 
- ajankohta 

Säännönmukaiset tietolähteet 
- Nozomi ja Suomen Aikidoliitto ry.  

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja 
tietojen siirto EU:n tai Euroopan 
talousalueen ulkopuolelle 

Rekisteristä ei luovuteta henkilötietoja.  

Rekisterin suojauksen periaatteet sekä 
manuaalisen aineiston että ATK:lle 
tallennettujen tietojen osalta 

Rekisteriä ylläpidetään sähköisesti ja siitä otetaan vuosittain 
paperinen arkistokappale. Arkistokappaletta säilytetään yhdistyksen 
arkistossa lukituissa tiloissa.  
Sähköinen versio on jäsenrekisteriä ylläpitävän Optinet Oy:n 
palvelimella ja sen avaamiseen tarvitaan käyttäjätunnus ja 
salasana. 
Rekisterin tietoja käyttävät vain Nozomin hallitus ja juniorivastaavat 
toiminnan suunnittelussa. 

 
 


