TIETOSUOJASELOSTE
EU:n tietosuoja-asetuksen 2016/679 mukainen tietosuojaseloste.
Rekisterinpitäjä
Tervon Urheilijat Ry
Lohitie 401, 72210 Tervo, puh 0400 514 415.
Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Marjukka Simonen,
Lohitie 225, 72210 Tervo, puh. 040 5303406
Rekisterin nimi
Tervon Urheilijoiden jäsenrekisteri.
Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Ylläpitää yhdistyslain mukaista jäsenluetteloa,
jäsenten edunvalvontaa ja palveluiden tarjontaa,
sekä jäsenviestintää, kuten jäsentiedotteet
Rekisterin tietosisältö
Käyttäjärekisterin tiedot:
- Etu- ja sukunimi
- Katuosoite
- Postinumero ja -toimipaikka
- Syntymäaika
- Huoltajan nimi ja yhteystiedot (jos jäsen alaikäinen)
- Matkapuhelinnumero
- Urheilijoilla lisenssinumero
- Sähköpostiosoite
- Mahdollinen ryhmä, johon osallistuu
- Jäsentyyppi
- Jäsenmaksuihin ja muihin laskuihin liittyvät tiedot
- Tieto kuvausluvasta (alaikäiset jäsenet)

Tietolähteet
Tiedot on saatu asiakkaalta itseltään. Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä
itseltään esim. toimintaan ilmoittautuessa, jäseneksi liityttäessä tai jäsenyyden tai
yhteistyön aikana. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan muuttuneet tietonsa Tervon
Urheilijat ry:lle.

Tietojen säilytysaika
Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen
henkilötietojen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassa olevan
lainsäädännön mukaisesti.
Voimme kuitenkin olla velvoitettuja säilyttämään joitakin käyttäjän henkilötietoja
noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös
asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

Henkilötietojen käsittelijät
Seuran toimihenkilöt, joiden tehtävien toteuttamiseksi henkilötietojen käsittely on
välttämätöntä, voivat käsitellä henkilötietoja voimassa olevan
tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä säännönmukaisesti EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Tietojen luovuttaminen
Tietoja ei luovuteta seuran ulkopuolisille kolmansille osapuolille (suoramarkkinointi
tms). Seuran sisäiseen käyttöön tietoja voidaan luovuttaa jaoston puheenjohtajalle,
junioripäällikölle tai ryhmän vastuuohjaajalle /valmentajalle, joka käyttää tietoja
tiedottamiseen tai jäsenten osallistumisen seuraamiseksi
Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa.
Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat
palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja.
Rekisterin tietojenkäsittelyyn on käyttöoikeudet vain niillä rekisterinpitäjän
toimihenkilöillä, joiden tehtävien suorittaminen sitä edellyttää.

Rekisteröidyn oikeudet
Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on
talletettu. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista.
Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään
koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä
mielipide- ja markkinatutkimukseen.
Oikeus poistaa tiedot
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa
rekisterinpitäjän markkinointirekisteristä.
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää siirtämään hänen tietonsa yleisesti
käytössä olevassa siirtomuodossa toiseen järjestelmään. Oikeus koskee vain
tietoja, jotka rekisteröity on itse toimittanut.

Edellä mainittuihin oikeuksiin viitaten pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja
allekirjoitettuna osoitteella:
Tervon Urheilijat ry / Marjukka Simonen
Lohitie 225, 72210 Tervo

Oikeus tehdä valitus 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.
Tietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Jäsenen(nimi, valokuva, urheilusaavutus tai laji) tietoja voidaan käyttää seuran
historiikissa. Jäsen voi kieltää tämän henkilötietolain 30 §:n mukaan. Kielto tulee
ilmoittaa jäsenrekisterinhoitajalle, joka merkitsee sen jäsentietoihin.

