HARRASTEKERHOJEN REKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE
EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) sovelletaan 25.5.2018
alkaen kaikkiin henkilötietoja käsitteleviin yhteisöihin. Uuden asetuksen keskeisenä tavoitteena on
korostaa entistä vahvemmin rekisteröidyn oikeutta päättää omista henkilötiedoistaan ja niiden
käytöstä. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme tarkemmin, miten käsittelemme henkilötietoja ja
kuinka tietoja käytetään. Tietosuojaselosteesta löydät myös lisätietoa rekisteröityjen henkilöiden
oikeuksista.
1. Rekisterinpitäjä
Mannerheimin lastensuojeluliiton Laajasalon paikallisyhdistys ry.
mll.laajasalo@gmail.com
2. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö
Yhdistyksen kerhovastaava
mll.laajasalo@gmail.com
3. Rekisterin nimi
Mannerheimin lastensuojeluliiton Laajasalon paikallisyhdistyksen harrastekerhot
4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yhdistyksen järjestämien harrastekerhojen toimintaan
ilmoittautuminen ja kerhotoiminnan järjestäminen yhdistyksen toimesta.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:
- Harrastekerhopalvelut
- Kerhojen toimintaan liittyvä viestintä
- Yhdistystoimintaan liittyvä viestintä ja tiedottaminen
- Varainhankinta
5. Käsiteltävät henkilöryhmät ja tietosisältö
MLL Laajasalon kerhotoiminnasta vastaavaksi nimetty vastuuhenkilö käsittelee henkilörekisterin
yhteydessä seuraavien tahojen henkilötietoja: harrastekerhoihin ilmoittautuneet lapset ja heidän
huoltajansa sekä harrastekerhoihin ilmoittautuneet aikuiset henkilöt:
- Sukunimi
- Etunimet
- Syntymäaika / syntymävuosi
- Katuosoite
- Postitoimipaikka
- Maksut
- Terveystiedot kuten allergiat kerhon toiminnan edellyttämässä laajuudessa

5. Tietolähteet
Kerhoon ilmoittautuneiden lasten huoltajien itsensä täyttämä ilmoittautumislomake Holvipalvelussa.
6. Tietojen luovutukset ja siirrot
Tietoja käytetään MLL Laajasalon paikallisyhdistyksen toimesta edellä kuvattuihin tarkoituksiin.
Emme luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille tai EU/ETA alueen ulkopuolelle.
7. Tietojen suojaus ja säilytysajat
Henkilötietojen suojaaminen on meille tärkeää, ja noudatamme rekisterin käsittelyssä
huolellisuutta. Meillä on käytössämme asianmukaiset tekniset ja organisatoriset turvatoimet, joilla
varmistetaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus esimerkiksi luvattoman ja lainvastaisen
käsittelyn varalta sekä suojataan tietoja vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä.
Suojaamme sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot esimerkiksi palomuurein,
salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin. Säilytämme
manuaalisesti ylläpidettävät aineistot tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. Ainoastaan
yksilöidyillä omilla työntekijöillämme ja nimetyillä yhdistyksen luottamushenkilöillä on pääsy
rekisterin sisältämiin henkilötietoihin.
Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa
määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun
soveltuvan lain velvoitteista johtuen voimme joutua säilyttämään tietoja edellä mainittua
ajanjaksoa pitempään.
8. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä (tai huoltajalla) on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut
tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet.
Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumuksensa tai muuttaa sitä.
Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn
rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.
Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvia
käsittelytoimia. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka
perusteella vastustat käsittelyä. Reksiterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista
koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.
9. Yhteydenotot
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai
henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.
10. Tietosuojaselosteen muutokset
Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli
muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse
tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti
sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.

