TIETOSUOJASELOSTE
Rekisterin nimi
Keuruun Naisvoimistelijoiden jäsenrekisteri
Rekisterinpitäjä
Keuruun Naisvoimistelijat ry, Keuruu
Osoite
c/o Noora Kinnunen
Tarhiantie 21
42700 KEURUU
Rekisteriasioita hoitava(t) henkilö(t):
Rekisterin pääkäyttäjä:
Marjo Vanhanen, 0407686083, keuruunnaisvoimistelijat@gmail.com
Muut käyttäjät:
Veera Komulainen (ohjaajavastaava)
Sonja Stenholm-Hokkanen (rahastonhoitaja)
Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus
Keuruun Naisvoimistelijat ry pitää yllä rekisteriä jäsen- ja lisenssitietojen ylläpitoa,
maksujen perintää, tiedottamista, jäsenpalveluja ja tilastotietojen kokoamista varten.
Rekisterin tietosisältö
Etu- ja sukunimi
Osoite
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Syntymäaika
Sukupuoli
Rekisteriin liittymispäivä
Kuvauslupa
Alaikäisen harrastajan osalta huoltajan nimi ja puhelinnumero
Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään Hoika-jäsenjärjestelmän kautta.
Säännönmukaiset henkilötietojen luovutukset
Henkilötietoja ei luovuteta pääsääntöisesti kolmansille osapuolille. Keuruun
Naisvoimistelijat ry voi kuitenkin luovuttaa rekisterin tietoja viranomaisille lain tai
muiden määräysten perusteella. Rekisteristä voidaan ilmoittaa seuratoiminnassa
tarvittavia tietoja seuran vastuutehtävissä toimivalle, kuten jäsenen omalle
ohjaajalle. Tietoja luovutetaan tarvittaessa myös Jumppaturva-jäsenvakuutuksen
toimittavalle Pohjola-vakuutusyhtiölle.
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin käyttö ja suojaaminen
Digitaalinen aineisto säilytetään Hoika-jäsenrekisteriohjelmassa, joka on suojattu
käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisteriä käyttävät vain tätä tehtävää varten
nimetyt henkilöt.
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa kaapissa, joka on seuran hallussa.
Rekisterin ja rekisteritietojen säilytys, arkistointi ja hävittäminen
Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on Keuruun
Naisvoimistelijat ry:n jäsen tai niin kauan kun henkilö pyytää tietojensa poistettavan.
Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään
kymmenen vuoden ajan jäsenyyden päättymisestä. Rekisteritiedot tulostetaan
tilintarkastajalle jokaiseen tilintarkastukseen tiedoksi.
Rekisteröidyn informointi
Rekisteriseloste on nähtävissä Keuruun Naisvoimistelijat ry:n internetsivuilla.
Lisätietoja henkilötiedoista saa selosteessa mainitulta vastuuhenkilöltä.
Hoika on seuran ja Voimisteluliiton yhteinen rekisteri, jonka tietosuojakäytänteet on
kerrottu Voimisteluliiton internetsivulla (https://www.voimistelu.fi/fi/Rekisteriseloste).
Tarkastusoikeus ja tiedon korjaaminen
Rekisteröidyllä on oikeus kysyä, mitä tietoja hänestä löytyy jäsenrekisteristä tai
varmistaa, ettei häntä koskevia tietoja löydy rekisteristä. Tiedot annetaan selkeässä
muodossa ja pyynnöstä ne saa myös kirjallisina. Rekisteröity saa tietää, mihin
hänen tietojaan käytetään ja mistä tietoja kerätään. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia
omien tietojensa muutosta tai tietojen poistamista.
Rekisteröity voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön kirjallisesti
rekisterinpitäjälle ja hänen on todistettava henkilöllisyytensä ennen tarkastusta.
Tarkastus- tai poistopyynön voi lähettää osoitteeseen
keuruunnaisvoimistelijat@gmail.com.
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Henkilöllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä tietojaan seuran
ulkopuoliseen markkinointiin.
Rekisterihallinto
Keuruun Naisvoimistelijat ry:n hallitus käyttää rekisteriä koskevaa päätösvaltaa.
Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön
muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 27.8.2019.

