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TIETOSUOJAOHJE SEURATOIMIJOILLE
Tämä tietosuojaohje on tarkoitettu kaikille Lahti Basketball Juniorit ry:n toimijoille. Henkilöt, jotka
käsittelevät seuran toiminnassa tarvittavia henkilötietoja, ovat velvollisia noudattamaan henkilötietojen
käsittelyssä ovat velvollisia noudattamaan henkilötietojen käsittelyssä lainsäädäntöä, mukaan lukien EU:n
tietosuoja-asetusta (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 luonnollisten henkilöiden
suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta), viranomaisten
määräyksiä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.
Henkilötietojen keräämiselle on seurassa aina oltava toiminnan kannalta laillinen peruste, mitä tietoja
kerätään ja miksi? Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin asianmukaisiin
tarkoituksiin ja vain silloin, kun se on tarpeen.
Rekisterimme on suojattu teknisesti asianmukaisin keinoin. Henkilötietoja kerättäessä henkilölle on
kerrottava, miksi hänen tietojaan kerätään ja mihin niitä käytetään. Tiedon keräysvaiheessa voidaan viitata
seuran yleisiin tietosuojakäytäntöihin, jotka löytyvät seuran nettisivuilta.

Tietoturvaohjeet, joiden noudattamista Lahti Basketball Juniorit ry velvoittaa
toimijoiltaan:
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•

Mikäli käsittelet henkilötietoja sisältäviä paperiaineistoja, huolehdi niiden asianmukaisesta
säilyttämisestä ja hävittämisestä.
Vanhentuneet, turhat ja virheelliset tiedot on tuhottava asianmukaisesti.
Älä lähetä sähköpostissa henkilöiden henkilötunnuksia tai arkaluontoista tietoa.
Sinulla on rekisterien katselu- ja käyttöoikeus ainoastaan tehtäviesi edellyttämiin tietoihin.
Käyttäjätunnus ja salasana näihin rekistereihin on henkilökohtainen ja pidettävä salassa.
Vapaaehtoistyön päättyessä myös kaikki käyttöoikeudet päättyvät.
Kaikkien seuran toiminnassa käytettävien tietokoneiden on oltava ajantasaisesti päivitetty ja
suojattu.
Toiminnassa saatuja henkilötietoja ei saa jakaa ulkopuolisille.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevia tietoja joko luovutettavaksi tai tarkastettavaksi.
Ennen tietojen luovuttamista on aina varmistuttava tiedustelijan henkilöllisyydestä.
Havaitsemistasi tietovuodoista, tietosuojarikkomuksista tai sellaisen yrityksistä tulee ilmoittaa
välittömästi seuran toimistoon.
Yhdistyksen toimitilat on tarkoitettu sen toimintaa varten, muu toimitilojen käyttö on kiellettyä,
ellei tähän ole annettu kirjallista lupaa. Asiattomia ja ulkopuolisia henkilöitä ei saa päästää tiloihin.
Seuran virallinen tiedottaminen tapahtuu MyClubin kautta. Joukkueiden omat WhatsApp tms.
ryhmät eivät ole seuran hallinnoimia.
Jos et ole varma, kuinka tulee toimia, ota yhteyttä Lahti Basketball Junioreiden toimistoon:
toimisto@lbj.fi / +358 45 270 5255
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