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

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

7.5.2018

Nimi

Keski-Karjalan sukeltajat ry
Osoite

Keisarinkuja 11, 82500 Kitee
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

040 5833660 jouni.saari@telemail.fi
Nimi
2
Saari
Yhteyshenki- Jouni
Osoite
lö rekisteriä Pajarintie 8 D 20, 82500 Kitee
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
040 5833660 jouni.saari@telemail.fi

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Jäseri - Keski-Karjalan sukeltajat ry:n jäsenrekisteri (vuoden 2017 loppuun asti)

5
Rekisterin
tietosisältö

Etu- ja sukunimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, jäsenmaksutiedot, muu
laskuhistoria (esimerkiksi kurssimaksut Keski-Karjalan sukeltajien järjestämästä koulutuksesta).

6
Säännönmukaiset tietolähteet

Keski-Karjalan sukeltajien jäsenrekisterin pääkäyttäjä on pitänyt jäsenrekisterin ajantasaisena vuoden
2017 loppuun asti jonka jälkeen on siirrytty käyttämään Sukeltajaliiton jäsenrekisteriä myös
laskutuksessa. Jäsenet ovat ilmoittaneet itse muuttuneet yhteystiedot seuran rekisterin
pääkäyttäjälle.

Rekisterin tarkoituksena on osoittaa henkilön jäsenyys Sukeltajaliittoon sekä pitää yllä yhteystietoja
jäsenmaksujen lähettämistä varten. Vuoden 2018 alusta Keski-Karjalan sukeltajat ry siirtyi
käyttämään Sukeltajaliiton laskutuspalvelua (Sukeltajaliitto ry:n jäsenrekisteristä on tehty oma
Tietosuojaseloste). Tähän rekisteriin ei enää tallenneta uusia yhteystietoja vuoden 2018 alusta
alkaen.
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7
Rekisteritietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

8
Keski-Karjalan sukeltajat voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä myös muita palveluntarjoajia, jotka
Tietojen siirto sijaitsevat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötietojen siirto Euroopan
EU:n tai
unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle toteutetaan aina jollakin alla mainitulla, lainmukaisella
ETA:n
perusteella:
ulkopuolelle
•
•

•

Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä
tietosuojan taso;
Keski-Karjalan sukeltajat on toteuttanut asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen
siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia
vakiolausekkeita. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä
vakiolausekkeista ottamalla Keski-Karjalan sukeltajiin yhteyttä Yhteydenotot-kohdassa
kuvatun mukaisesti; tai
Rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa siirtämiseksi, tai
henkilötietojen siirtämiselle on olemassa muu lainmukainen peruste.

Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi.
Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina
voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen
lainsäädännön mukaisesti.
9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Korttihakemukset ja muut mahdolliset jäsentietoja sisältävät manuaalisesti käsiteltävät asiakirjat
säilytetään lukituissa säilytystiloissa. Ainoastaan määrätyillä Keski-Karjalan sukeltajien jäsenillä on
oikeus käsitellä asiakirjoja.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Ainoastaan Keski-Karjalan sukeltajien rekisteristä vastaavilla henkilöillä on oikeus käyttää
jäsenrekisteriä ja ylläpitää sen tietoja. Jokaisella käyttäjällä on oma henkilökohtainen käyttäjätunnus
ja salasana. Järjestelmä on suojattu asianmukaisesti ja suojaustoimenpiteitä päivitetään
tarvittaessa.

10
Tarkastusoikeus

Keski-Karjalan sukeltajien jäsenellä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on jäsenrekisterissä.
Pyydettäessa tiedot toimitetaan kirjallisessa muodossa.

11
Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä
suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa Keski-Karjalan sukeltajille kanavakohtaisia
suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät
markkinointiviestit).
Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti
milloin tahansa:
•
•
•
•
•
•
•

•

saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Keski-Karjalan sukeltajien
käsittelemät henkilötiedot;
vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
vaatia henkilötietojensa poistamista;
peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin
henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä
perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Keski-Karjalan sukeltajien
oikeutettu etu;
saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle
rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot KeskiKarjalan sukeltajille, Keski-Karjalan sukeltajat käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn
suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän
tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Keski-Karjalan sukeltajat voi pyytää
rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden
ennen pyynnön käsittelemistä. Keski-Karjalan sukeltajat voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta
sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.
12
Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen
Muut henkilö- Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka
tietojen käsit- sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan
telyyn liitty- tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
vät oikeudet

