REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispvm: 1.1.2006

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.
1. Rekisterinpitäjä

Haukiputaan Heitto ry
Törmäntie 15 90830 Haukipudas
08 5471 361
www.haukiputaanheitto.fi

2. Rekisteriasioista vastaava
henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Pirkko Vahtola
Nalkintie 4 90850 Martinniemi
040 7649561
pirkko.vahtola@haukiputaanheitto.fi

3. Rekisterin nimi
Rekisteröidyn yhdistyksen jäsenrekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus / rekisterin
käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpitoon,
jäsenlaskutukseen ja lisenssitietojen ylläpitoon.
Rekisterin sisältämiä tietoja käytetään rekisteröidyn yhdistyksen omassa toiminnassa.

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO
puh. 010 36 66700 (vaihde)
puh. 010 36 16670 (neuvonta klo 9.00 – 15.00)

25.11.2004
telefax 010 36 66735

www.tietosuoja.fi
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5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään urheiluseuran toiminnan kannalta välttämättömiä tietoja. Nämä tiedot
ovat jäsenen nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika, sukupuoli sekä
äidinkieli. Lisäksi voidaan ylläpitää tietoa lisenssin lunastaneista, myönnetyistä
arvomerkeistä, merkittävistä urheilusaavutuksista ja muuta seuran toiminnan kannalta
oleellista tietoa.
Alaikäisten osalta voidaan ylläpitää vielä huoltajan nimeä sekä yhteystietoja.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenet ilmoittavat muuttuneet tietonsa rekisteröidyn yhdistyksen jäsenrekisterivastaavalle.

7. Säännönmukaiset tietojen
luovutukset ja tietojen siirto EU:n
tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle

Rekisteröity yhdistys voi luovuttaa viranomaisille rekisterin tietoja lain tai muiden
määräyksien niin vaatiessa.
Rekisterissä olevia tietoja voidaan luovuttaa normaaliin toimintaan liittyen kolmansille
osapuolille, esim. pelaajalista turnausten järjestäjälle (tavanomainen luovutus).
Rekisteröity yhdistys voi luovuttaa täysi-ikäisten jäsentensä yhteystiedot
yhteistyökumppaneilleen kaupallisiin tarkoituksiin. Jäsenillä on aina oikeus kieltää omien
tietojensa luovuttaminen ilmoittamalla siitä jäsenrekisterivastaavalle. Jäsenille tiedotetaan
rekisteröidyn yhdistyksen oikeudesta tietojen luovuttamiseen sekä heidän oikeudestaan
kieltää tietojensa luovuttaminen. Mahdollisesta tietojen luovuttamisesta päättää
rekisteröidyn yhdistyksen hallitus.
Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen
periaatteet

A. Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen)
Tulostetuissa listauksissa pyritään välttämään muiden kuin yhteystietojen näkyminen,
ensisijaisesti henkilön yksilöimiseen käytetään Sportti-ID:tä tai henkilön nimeä. Kaikki
tulostettu aineisto hävitetään asianmukaisesti.
B. ATK:lle talletetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön valvonta sekä laitteiden
fyysinen suojaus)

Sähköisessä muodossa olevaan jäsenrekisteriin annetaan tarvittavat käyttöoikeudet vain
niitä toiminnan kannalta välttämättä tarvitseville. Rekisteröidyn yhdistyksen
jäsenrekisterivastaava vastaa käyttöoikeuksien myöntämisestä ja valvomisesta. Aineistoa
säilytetään lukitussa tilassa, johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä.

