
 

  Lahden Kaleva ry Tietosuojaseloste

  EU:n yleinen tietosuoja
Laatimispäivä 
23.5.2018 

 

 
 

 

 

1. Rekisterinpitäjä  
 Lahden Kaleva ry 

 Lahden Urheilukeskus 2 porras  

2. Rekisterin ylläpito 
Antti Cannelin  

Lahden Kaleva tsto;  

Salpausselänkatu 8 15110 LAHTI  

puh: 040 415 4499 (virka aikana) 

@mail: toimisto@lahdenkaleva.fi 

3. Rekisterin nimi  
 Lahden Kaleva ry:n jäsenrekisteri

4. Rekisterin kuvaus  

Yhdistyslain 11§ velvoitteen mukainen yhdistyksen hallituksen ylläpitämä 

kunkin jäsenen täydellinen nimi ja 

johon kerätään myös muita henkilö 

mahdollistamiseksi.   

 
KERÄTTÄVÄT TIEDOT JA SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Jäsenrekisteriin kerätään omaan ilmoitukseen perustuen, sähköpostilla 

Internet-sivujen kautta seuraavat henkilötiedot

sähköpostiosoite.  Alaikäisiltä rekisteröidyiltä: huoltajan nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

 

5. Henkilötietojen käsittely ja käyttö

 
TIETOJEN KÄYTTÖ 

Jäsenrekisterin käsittelijät käyttävät henkilön tietoja ainoastaan 

tiedottamisessa, sekä laskutukseen

 
TIETOJEN SUOJAUS 

Digitaalinen Jäsenrekisteri on tallennettu 

suojaaman tietokoneen ohjelmaan. Kahden erillisen salasanan suojauksella 

vain yhdistyksen siihen valtuuttamille.  ( Rekisterin ylläpitäjä

toimistolla lukutuissa tiloissa. 

 
TIETOJEN VÄLITTYMINEN 

Mikäli tietojen käyttö ei perustu muuhun oikeusperusteeseen, kysytään rekisteröi

tietojen käyttöön, kyseisen palvelun käyttötarkoituksen mukaisesti

muita tapahtumailmoittautumisia). Tietoja ei

 

7. Sitouttaminen tietosuojaan 
Jäsenrekisterin käsittelijät ja toimijat

seuran tietosuojaperiaatteisiin. 

 

8. Henkilötietojen tarkistaminen ja muokkaaminen
Jäsenellä on oikeus tarkistaa tietonsa

korjaamisen yhteydessä.   Rekisteröityjen tietoja 

Rekisteröidyllä on niin halutessaan 

ry Tietosuojaseloste 

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

 

 

 

 

Lahden Kaleva ry:n jäsenrekisteri 

Yhdistyslain 11§ velvoitteen mukainen yhdistyksen hallituksen ylläpitämä jäsenluettelo, johon on merkittynä 

ja kotipaikka. Jäsenluetteloa ylläpidetään yhdistyksen jäsenrekisterissä, 

johon kerätään myös muita henkilö – ja yhteystietoja seuratoiminnan sisäisen viestinnän sekä laskutuksen 

 

JA SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 

omaan ilmoitukseen perustuen, sähköpostilla tai lomakkeilla

euraavat henkilötiedot: Nimi, syntymäaika, kotipaikka, puhelinnumero ja 

Alaikäisiltä rekisteröidyiltä: huoltajan nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

. Henkilötietojen käsittely ja käyttö 

käsittelijät käyttävät henkilön tietoja ainoastaan seuran sisäisessä viestinn

sekä laskutukseen liittyvissä toimissa. 

Jäsenrekisteri on tallennettu yhdistyksen toimiston, ajan tasalla olevan 

tietokoneen ohjelmaan. Kahden erillisen salasanan suojauksella on varmistettu tietoihin

valtuuttamille.  ( Rekisterin ylläpitäjä ja kirjanpito).  Paperi tulosteet säilytetään 

tietojen käyttö ei perustu muuhun oikeusperusteeseen, kysytään rekisteröi

tietojen käyttöön, kyseisen palvelun käyttötarkoituksen mukaisesti (esim. seuran tehdessä leiri

muita tapahtumailmoittautumisia). Tietoja ei luvatta luovuteta missään tilanteessa kolmansille osapuolille.

 
käsittelijät ja toimijat, joilla on pääsy rekisteritietoihin tai edes osaan niistä, sitoutetaan

 

. Henkilötietojen tarkistaminen ja muokkaaminen 
tonsa jäsenrekisterissä. Rekisterinpitäjä voi muokata tietoja virhetilanteiden 

Rekisteröityjen tietoja säilytetään rekisterissä jäsenyyden kest

niin halutessaan oikeus saada tietonsa poistettua ilman aiheetonta viivytystä.

enluettelo, johon on merkittynä 

Jäsenluetteloa ylläpidetään yhdistyksen jäsenrekisterissä, 

ja yhteystietoja seuratoiminnan sisäisen viestinnän sekä laskutuksen 

tai lomakkeilla seuran  

syntymäaika, kotipaikka, puhelinnumero ja 

Alaikäisiltä rekisteröidyiltä: huoltajan nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite 

seuran sisäisessä viestinnässä ja 

, ajan tasalla olevan tietoturvaohjelmiston 

varmistettu tietoihin pääsy 

kirjanpito).  Paperi tulosteet säilytetään 

tietojen käyttö ei perustu muuhun oikeusperusteeseen, kysytään rekisteröidyltä erikseen suostumus 

(esim. seuran tehdessä leiri-, kilpailu- tai 

missään tilanteessa kolmansille osapuolille. 

pääsy rekisteritietoihin tai edes osaan niistä, sitoutetaan 

voi muokata tietoja virhetilanteiden 

säilytetään rekisterissä jäsenyyden keston ajan. 

oikeus saada tietonsa poistettua ilman aiheetonta viivytystä. 


