
Tietosuojaseloste 
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 
 

 

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö 

Haminan Naisvoimistelijat ry, Y-tunnus: 0885535-3 

Töytäri 27, 49400 Hamina 

haminan.naisvoimistelijat@gmail.com 

Yhteyshenkilö Sari Hartikainen 

 

2. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus   

Rekisterimme käyttötarkoitus on rekisteröityjen jäsenten, ohjaajien ja johtokunnan jäsenten sekä 

muiden (esim. kirjanpitäjän/palkanlaskija ja yhteistyökumppanit) seuran toimintaan liittyvien 

henkilöiden tietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden tai yhteistyön aikana, sen ylläpito ja kehittäminen 

sekä markkinointi ja myös päättyneiden jäsenyyksien dokumentaation hallinta 

henkilötietojärjestelmässä. Henkilötietojen käsittely perustuu: 

1) Jäsenten osalta Haminan Naisvoimistelijoiden lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää 

jäsenrekisteriä.  

2) Yhteistyökumppanien osalta sopimuksen täytäntöönpanoon sekä mahdollisen rekisterinpitäjän 

muuhun perusteltuun etuun. Rekisterinpitäjän etu sopimustilanteissa on taloudellisten saatavien ja 

vastuiden valvonta.   

 
3. Käsiteltävät henkilötiedot 

Keräämme vain sellaisia tietoja, jotka ovat välttämättömiä kohdassa 2. mainittujen käsittelyn 
tarkoitusten toteuttamiseksi. Näitä tietoja ovat: 

• Etu- ja sukunimi 

• Osoite 

• Puhelinnumero 

• Sähköpostiosoite 

• Pankkitilinumero 

• Alaikäisen jäsenen kohdalla vanhempien yhteystiedot (esim. nimi ja puhelinnumero) 

 

4. Säännönmukaiset tietolähteet 

Henkilötietoja kerätään jäseniltä itseltään lomakkeella, puhelimella, sähköpostilla tai muulla vastaavalla 

tavalla. Yhteiskumppaneiden tietoja kerätään julkisista lähteistä tai heiltä itseltään.  

 

5. Tietojen säilytysaika 

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen kohdassa 2. määriteltyjen tarkoitusten 

toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. 

 

6. Tietojen suojaaminen ja tietoturva 
Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Haminan Naisvoimistelijoiden 

johtokunnan jäsenten omille tietokoneille vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja 

työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään palomuurit, henkilökohtaiset 

käyttäjätunnukset ja salasanat. Manuaalisesti käsiteltävä tieto säilytetään lukitussa tilassa. 

 

7. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tai tietojen luovutus 

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tai luovuteta kolmansille 

osapuolille. 

 

 



8. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus: 

1) soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja 

rekisteriin on talletettu.  

2) kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan. 

3) vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa. 

4) vaatia rekisterinpitäjää siirtämään hänen tietonsa yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa toiseen 

järjestelmään. 

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainittujen oikeuksien toteuttamista koskeva pyyntö kirjallisesti 

tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. 

 

9. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle: 

Rekisteröidyllä on aina oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla käsittelemme 

rekisteröidyn henkilötietoja. Valitus tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla tavalla suoraan 

toimivaltaiselle viranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu.  

 

10. Yhteydenotot: 

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut 

yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen: haminan.naisvoimistelijat@gmail.com.  

Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:  

Haminan Naisvoimistelijat ry 

Sari Hartikainen 

Töytäri 27 

49400 Hamina 

 

11. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen: 

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä 

ilmoitus on viimeksi päivitetty 24.05.2018. 


