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Tietosuojaseloste 

Tämä on Imatran Nuorisosirkusyhdistys ry:n eli Sirkus Soihdun Suomen henkilötietolain (10 ja 24 §) 

ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. 

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö 

Imatran Nuorisosirkusyhdistys ry (Y-tunnus: 1789776-6). Miia Martikainen / jäsenrekisterin 

ylläpitäjä, puh. 050 5926062. Email: sirkus.soihtu@gmail.com.  

Rekisterin nimi 

Imatran Nuorisosirkusyhdistys ry:n jäsen-, yhteystietorekisteri 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja henkilötietojen luovutus 

Henkilötietoja kerätään Suomen yhdistyslain mukaisesti jäsenrekisterin ylläpitämiseksi. Lisäksi 

tietoja kerätään jäsen- ja harrastemaksujen laskuttamiseksi ja ryhmäkohtaisiin nimilistoihin. Tietoja 

käytetään myös harraste- ja esiintymisasioihin liittyvässä viestinnässä. Henkilötietoja käsitellään 

rekisteröitävän henkilön antaman suostumuksen perusteella. Alaikäisten tietoja käsitellään huoltajan 

antamalla suostumuksella. Sirkus kerää tietoja pääasiallisesti nettisivujensa kautta. Nettisivujen 

palvelujan tarjoajana toimii yhdistysain.fi. 

Tietoja käsitellään yhdistyksen sisällä niiden hallituksen jäsenien ja ohjaajien toimesta, joiden 

toimenkuviin jäsenrekisterin ylläpito-, laskutus-, ryhmiin ilmoittautumisten vastaanottamis- ja 

nimilistojen laatimistehtävät kuuluvat. Tietoja luovutetaan kolmansille osapuolille toiminnan niin 

vaatiessa, esim. kirjanpitäjä ja vakuutusyhtiö. Jäsenien (ja huoltajien) nimet ja puhelinnumerot ovat 

sirkuksen ohjaajien käytössä mahdollista yhteydenoton tarvetta varten. Tietoja ei siirretä EU:n tai 

Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

Kerättäviä tietoja 

Etu- ja sukunimi, syntymävuosi, postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Alaikäisten osalta 

huoltajan nimi ja puhelinnumero. Rekisteriin tallennettavia tietoja kerätään harrastetoiminnan 

sähköisillä ilmoittautumislomakkeilla, sähköpostitse, puhelimitse tai tapaamisissa. 

Jäsenrekisteritietoja (nimi, syntymävuosi, kotipaikka) ja yhteistietoja (puhelinnumero, 

sähköpostiosoite ja osoite) säilytetään edellisen kalenterivuoden jälkeen maksimissaan yksi vuosi. 

Laskutustietoja säilytetään kirjanpitolain mukaan kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana 

tilikausi on päättynyt. 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Henkilötietoja käsitellään huolellisesti ja voimassa oleva tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Kaikki 

sirkuksen henkilötietoja käsittelevät (hallituksen jäsenet tehtävissään, ohjaajat, ulkopuoliset 

kouluttajat) ovat saaneet ohjeistuksen tietojen asianmukaisesta käsittelystä ja tarvittaessa heidän 

kanssaan on laadittu salassapitositoumus. Manuaaliset henkilötietoja sisältävät paperit säilytetään 

lukollisessa arkistokaapissa ja tietokoneella olevat tiedot on suojattu salasanalla. 

Omien tietojen tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tietojen korjaamista tai poistamista 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia 

virheellisten tietojen korjaamista, puutteellisten tietojen täydentämistä tai henkilötietojen kokonaan 

poistamista. Henkilön tulee tehdä kirjallinen pyyntö rekisterin pitäjälle omien henkilötietojensa 

tarkistamista, oikaisua tai poistoa varten. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön EU:n tietosuoja-

asetuksessa säädetyssä 1 kk:n ajassa. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarkistusta vaativaa henkilöä 

todistamaan henkilöllisyytensä. 
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