
Tietosuojaseloste     22.11.2022 

 

1. Rekisterin pitäjä 

Ylikiimingin Nuijamiehet ry 

Kantotie 16 

91300 Ylikiiminki 

 

2. Yhteyshenkilöt 

Rekisteristä vastaavat seuran puheenjohtaja ja sihteeri. 

Puheenjohtaja:   Sihteeri: 

Veikko Jokikokko   Merja Perätalo 

Kantotie 16    Valjakkotie 10 G 29 

91300 Ylikiiminki   90310 Oulu 

veikkojokikokko(at)gmail.com  sihteeri.ynm(at) gmail.com 

 

3. Rekisterin nimi 

Ylikiimingin Nuijamiehet ry:n jäsenrekisteri, myöhemmin tässä dokumentissa ”jäsenrekisteri”. 

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus 

Ylikiimingin Nuijamiehet ry:n jäsenrekisteriä käytetään urheiluseuran jäsentietojen seuraamiseen. Lisäksi 
rekisterissä olevia jäsenien yhteystietoja käytetään seuran toiminnasta tiedottamiseen ja jäsenmaksulaskun 
toimittamiseen jäsenille.  

 

5. Rekisterin tietosisältö 

Jäsenrekisteriin kerätään Ylikiimingin Nuijamiehet ry:n jäseniksi liittyneiden henkilöiden nimi, syntymävuosi, 
puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite, jäseneksi liittymisvuosi ja maksetun jäsenmaksun suuruus. 
Tietoja säilytetään rekisterissä toistaiseksi. 

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Tiedot kerätään rekisteriin sähköisellä lomakkeella tai ilmoittamalla kohdassa 5 mainitut tiedot muulla 
tavoin seuran johtokunnan jäsenelle. Jäseneksi liittyminen on tapahtunut, kun jäsenmaksu on saapunut 
Ylikiimingin Nuijamiehet ry:n pankkitilille ja johtokunta on hyväksynyt jäsenyyden. 

 



7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Jäsenrekisterin tietoja pääsevät tietokannasta tarkastelemaan ainoastaan seuran sihteeri ja puheenjohtaja. 
Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Poikkeustapauksissa henkilötietoja voidaan luovuttaa 
asianomaiselle viranomaiselle tai muulle julkiselle taholle, jos vaatimus perustuu lakiin. 

 

8. Tietojen luovutukset EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle 

Henkilötietoja säilyttävä palveluntarjoaja saattaa siirtää ja käsitellä tietoja EU:n ulkopuolella. 
Rekisterinpitäjä käyttää vain luotettavia palveluntarjoajia, jotka toimivat EU:n tietosuoja-asetuksen 
mukaisesti. 

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterin tietoihin on pääsy vain tässä selosteessa mainituilla tietojen käsittelijöillä ja palveluntarjoajalla, 
jonka palvelimella tietoja säilytetään. Henkilötietojen keräämiseen ja säilyttämiseen rekisterinpitäjä käyttää 
vain palveluntarjoajia, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisia 
henkilötietojen käsittelymenetelmiä, jotka käsittelevät tietoja ehdottoman luottamuksellisesti, eivät käytä 
säilyttämiään henkilötietoja mihinkään omaan tarkoitukseen, eivät luovuta niitä eteenpäin, ja joilla on 
käytössään asianmukaiset suojaukset. 

  

10. Rekisteröidyn oikeudet tarkistaa ja korjata tietoja sekä oikeus tulla unohdetuksi.  

Ylikiimingin Nuijamiehet ry:n jäsenillä on oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä. Heillä on 
oikeus saada tarkastella, oikaista ja poistaa omia tietojaan, oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä ja siirtää 
tiedot järjestelmästä toiseen sekä oikeus olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman 
lainmukaista perustetta. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä 
suoramarkkinointitarkoitukseen. Kaikki pyynnöt tulee osoittaa tämän dokumentin alussa mainitun sihteerin 
tietoon. Jäsenet voivat pyytää tietojensa tarkistamista, korjaamista tai poistamista sihteeriltä kirjallisesti 
(posti, sähköposti) tai suullisesti (puhelimitse, kasvotusten). 

Henkilötietoihin ei käytetä automaattista päätöksentekoa tai profilointia. 

 

11. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu 
valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai 
työpaikkansa on tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut. 

 

12. Selosteen saatavuus 

Tämä seloste on nähtävillä osoitteessa https://www.nuijamiehet.net/seura/liity-jaseneksi/ sekä 
jäsentietolomakkeen yhteydessä. 


