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1. Rekisterinpitäjä 

Voimisteluseura Kyrön Kieppi ry 

Y-tunnus 2915519-6 

Myllykulmantie 61  
39100 Hämeenkyrö 

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö ja yhteystiedot 

Iivari Hyvönen 
iivari.hyvonen@gmail.com 
050 3476066 

3. Rekisterin nimi 

Jäsen- ja yhteistyökumppanirekisteri 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja periaate 

Tietojen käsittely perustuu yhdistysten jäsenten osalta Voimisteluseura Kyrön Kieppi ry:n oikeutettuun 
etuun eli yhdistyksen jäsenyyteen. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on:  

• ylläpitää Yhdistyslain mukaista jäsenluetteloa  
• jäsenasioiden hoito, kuten tiedottaminen, yhteydenpito, palkitseminen, kilpailutoiminta, 

jäsenmaksujen hallinta sekä kurinpidolliset toimet  
• harrastustoiminnan, tapahtumien sekä keskustelu- ja koulutustilaisuuksien järjestäminen  
• toiminnan kehittäminen, tilastointi ja raportointi.  

Tietojen käsittely perustuu toimihenkilöiden osalta Voimisteluseura Kyrön Kieppi ry:n oikeutettuun 
etuun eli sovittuun yhteistyöhön. Henkilötietojen käsittely perustuu yhteistyökumppaneiden osalta 
sopimukseen tai Voimisteluseura Kyrön Kieppi ry:n oikeutettuun etuun (suoramarkkinointi) ja 
henkilötietojen käyttötarkoitus on Voimisteluseura Kyrön Kieppi ry:n yhteistyökumppaneiden välisen 
yhteistyösuhteen hoitaminen, kehittäminen ja tilastointi.  

Rekisteröityjen terveystietojen käsittely perustuu aina rekisteröidyn antamaan suostumukseen. Lasten 
henkilötietojen käsittely perustuu siihen, että vanhempainvastuunkantaja on antanut tähän 
nimenomaisen suostumuksensa ja valtuutuksensa. 

5. Rekisterin tietosisältö ja rekisteröityjen ryhmät 

Henkilörekisteriin on talletettu seuraavat rekisteröityjen ryhmät: seuran jäsenet, seuran toimihenkilöt. 
Jäsen ja toimihenkilö voi kuulua useampaan ryhmään.  
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Seuralla on kolme eri lajia (Telinevoimistelu, Akrobatiavoimistelu ja Parkour). Kullakin lajilla on 
ryhmiä, johon jäsen tai toimihenkilö voi kuulua. Yhteensä lajien sisäisiä ryhmiä on 17 kpl. 

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja yhdistyksen henkilöjäsenistä:  
• Yhdistyslain 11 §:n vaatimat henkilötiedot eli jäsenen nimi sekä kotipaikka  
• Alaikäisen jäsenen osalta  

• Tarpeelliset huoltajan suostumukset esim. jäsenyyteen, tietojen julkaisemiseen, 
harrastustoimintaan ja tiedotukseen liittyen 

• Alaikäisen huoltajan nimi ja yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, 
puhelinnumero)  

• Jäsenyyteen liittyvät tiedot, kuten jäsennumero, jäsentyyppi, jäsenmaksuihin ja muihin 
laskuihin liittyvät tiedot, ryhmä johon kuuluu  

• Yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)  
• Tiedot osallistumisesta jäsen- ja harrastustoimintaan sekä koulutustilaisuuksiin  
• Syntymäaika  
• Muut rekisteröidyn itsensä luovuttamat henkilötiedot  

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja toimihenkilöistä:  
• Yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)  
• Laskuihin liittyvät tiedot  
• Tiedot osallistumisesta harrastustoimintaan sekä keskustelu- ja koulutustilaisuuksiin 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään esim. jäseneksi liityttäessä tai jäsenyyden tai yhteistyön 
aikana. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan muuttuneet tietonsa Voimisteluseura Kyrön Kieppi ry:lle. 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto 

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin, eikä niitä siirretä EU:n tai ETA-alueen 
ulkopuolelle. Rekisterinpitäjä käyttää ulkoisen palveluntarjoajan (Avoine Oy, SporttiSaitti-palvelu) 
sähköistä jäsenpalvelua, jonka avulla rekisterinpitäjä hallinnoi jäsen- ja yhteistyökumppanirekisteriä, 
laskutusta, tapahtumailmoittautumisia, läsnäoloseurantaa ja jäsenviestintää.  

Henkilötietoja voidaan siirtää myös muille palveluntarjoajille järjestelmän toteuttamiseksi. 
Henkilörekisterin teknisen ylläpidon toteuttava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani voi siirtää 
henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen 
mukaisesti. 

Voimisteluseura Kyrön Kieppi ry käyttää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella 
olevaa palveluntarjoajaa (WhatsApp) vain niiden jäsenten kohdalla, jotka ovat antaneet tähän 
suostumuksensa. Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin mitä jäseneltä tai hänen 
huoltajaltaan on kysytty (puhelinnumero). Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan 
talousalueen ulkopuolelle perustuu aina voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan 
lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti. 

8. Suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika 

Rekisteri on sähköinen ja se on suojattu salasanalla. Rekisterin tietoihin on pääsy vain määritellyillä 
henkilöille (seuran hallitus) heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Rekisteristä jaetaan 
ryhmien ohjaajille ryhmätoiminnan kannalta välttämättömiä tietoja (jäsenen nimi, huoltajan 
puhelinnumero, valokuvien julkaisulupa). Nämä tulostetut rekisterin osat säilytetään lukitussa 



kaapissa. Rekisterin tietoja säilytetään niin kauan kuin ne ovat tarpeen rekisterin tarkoituksen 
toteuttamiseksi. 

• Toimihenkilön henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin toimihenkilö on seuran jäsen tai 
mukana seuran toiminnassa siten, että hänen on tarpeellista saada esim. seuran 
tiedotteita. Henkilötietoja säilytetään myös siinä tapauksessa mikäli toimihenkilöllä on 
seuralle taloudellisia velvoitteita. Näiden tietojen säilyttämisen määräytymisperusteiden 
lakattua olemasta, poistetaan tiedot rekisteristä vuoden sisällä. 

• Yhdistyksen jäsenen henkilötietoja säilytetään aina kauden ajan. Henkilötietoja 
säilytetään myös siinä tapauksessa mikäli henkilöllä on seuralle taloudellisia velvoitteita. 
Näiden tietojen säilyttämisen määräytymisperusteiden lakattua olemasta, poistetaan 
tiedot rekisteristä vuoden sisällä. 

• Yritysten ja yhteisöjen päättäjien ja yhteyshenkilöiden henkilötietoja säilytetään niin 
kauan kuin ne ovat tarpeen laskutuksen, sponsoroinnin tai yhteistyön kannalta. 

SporttiSaitti-palvelun (www.sporttisaitti.com) tiedot on tallennettu tietokantapalvelimelle, jonne pääsy 
vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan sekä tietokantapalvelimen osoitteen. Palvelun sisältämät tiedot 
sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tallennetut tiedot varmennettu 2 kertaisella 
tietokantavarmennuksella, joka on vahvasti salattu. SporttiSaitti-palveluun sisäänpääsy edellyttää 
käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Käyttäjätunnus ja salasana on vahvasti salattu ja vain 
rekisteröidyn henkilön omassa tiedossa. Kaikki tietoliikenne järjestelmässä on SSL-suojattu.  

9. Rekisteröidyn oikeudet  

Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin 
tahansa: 

• saada tieto henkilötietojensa käsittelystä 
• saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Yhdistyksen 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 Yhdistyksen oikeutettu 
etu 

• vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.  

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö kirjallisesti 
kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.  

Muut oikeudet: Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) tehdä valitus 
henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen 
henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 

10. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen 

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä 
tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 4.7.2018.


