Vaasan Telinetaiturit
Vasa Redskapsfantaster r.y.
Tietosuojaseloste

1.

Rekisterinpitäjä

Nimi: Vaasan telinetaiturit ry, Y-tunnus: 2131540-7
Yhteyshenkilö: Outi Nyqvist, Pikkupiiankatu 20, 65370 VAASA, puh. 040-3005313
Sähköposti: puheenjohtaja@vttry.com
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja /tai yhteyshenkilö
Yhteyshenkilö: Sanna Suominen, sähköposti: jäsenasiat@vttry.com, puh. 050-3753515
3. Rekisterin nimi
Suomen Voimisteluliiton Jäsentieto Hoika henkilö- ja organisaatiorekisteri.
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus/rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterimme käyttötarkoitus on rekisteröityjen jäsenien ja niiden toimi- ja luottamushenkilöiden
tietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana, sen ylläpito ja kehittäminen sekä markkinointi ja myös
päättyneiden jäsenyyksien dokumentaation hallinta henkilötietojärjestelmässä. Vaasan telinetaiturit ry:n
järjestämiin harjoitusryhmiin, koulutuksiin ja tapahtumiin osallistuneiden osalta myös
henkilöryhmäkohtaisesti kohdennettu suoramarkkinointi.
Henkilötietojen käsittely perustuu:
1) Vaasan telinetaiturit ry:n lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä jäsenten osalta.
2) Sopimuskumppanien (yhteistyökumppanit) osalta sopimuksen täytäntöönpanoon sekä mahdollisen
reksiterinpitäjän muuhun perusteltuun etuun. Rekisterinpitäjän etu sopimustilanteissa on taloudellisten
saatavien ja vastuiden valvonta.
3) Toimi- ja luottamushenkilöiden osalta rekisteröinti perustuu yhdistyslainsäädäntöön.
4) Markkinointirekisterin osalta suostumukseen.
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Sähköinen viestintä Lähetämme 1-2 kertaa kaudessa sähköpostitse kohdistetun uutiskirjeen, joka
sisältää jäsenten ja rekisteröityneiden toimihenkilöiden eksklusiivisia sisältöjä ja etuja lain sallimissa
rajoissa oikeutetun etumme perusteella tai rekisteröidyn suostumuksella. Käytämme viestintään
seuraavia sovelluksia: sähköposti Hoika-järjestelmän kautta, WhatsApp, Facebook ja Instagram.
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään urheiluseuran toiminnan kannalta välttämättömiä tietoja. Nämä tiedot ovat jäsenen
nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika, sukupuoli, matkapuhelin, kotipaikkakunta
sekä tarvittaessa alaikäisen henkilön kyseessä ollessa huoltajan nimi ja puhelinnumero. Lisäksi voidaan
ylläpitää tietoa kausien ja tapahtumien laskutuksesta, lisenssin lunastaneista ja muuta seuran toiminnan
kannalta oleellista tietoa.
Henkilörekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin sisältyviä tietoja:
- rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus/nimimerkki ja muu yksilöivä tunnus
- jäsenyyksiin tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten: lisenssit; jäsenyydet; koulutukset;
tapahtumat; jäsenyydeen alkamisajankohta sekä suoramarkkinointiluvat ja -kiellot (muut mahdolliset
luvat ja suostumukset), kuvauslupa sekä mahdolliset ruoka-aineallergiat ja erityisruokavaliot
(perusteluna rekisteröidyn elintärkeä etu eli terveys)
Sopimusta ei voida toteuttaa ilman pakollisten tietojen luovuttamista eli jäseneksi ilmoittautumista.
Tulospalvelun ylläpito Voimisteluliiton Kisapalvelussa http://voimistelu.kisapalvelu.fi ja tilastojen
julkaisu sekä kilpailutoiminnan toteuttaminen kisajärjestelmän kautta.
Vakuutustietojen välittäminen palkkojen osalta vakuutusyhtiölle.
Lisenssien hankinta tapahtuu Hoikan kautta.
Vaasan telinetaiturit ry:n jäsenten luottamus- ja toimihenkilöiden henkilö- ja yhteystietoja sekä muita
jäsenyyteen tai koulutuksiin ja tapahtumiin osallistumiseen liittyviä tarpeellisia tietoja.
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6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyiltä itseltään henkilön profiilin luomisen sekä kausiilmoittautumisen yhteydessä tai muun asiallisen yhteyden alkaessa ja kestäessä.
Tiedot ovat peräisin rekisteröidyltä itseltään tai hänen huoltajaltaan.

7. Säännönmukaisten tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta pääsääntöisesti kolmansille osapuolille. Poikkeuksena osallistujalistojen luovuttaminen koulutusten ja kilpailujen järjestäjille, jäsenrekisterin ylläpitäjälle tai kouluttajille.
Henkilötiedot luovutetaan rekisterin ylläpitäjälle, joka toimii henkilötietojen käsittelijänä.
Henkilötietoja voidaan siirtää rekisterin palveluntarjoajaa vaihdettaessa uudelle järjestelmän
ylläpitäjälle. Henkilörekisterin teknisen ylläpidon ja käsittelyn toteuttava rekisterinpitäjän eli
Voimisteluliiton yhteistyökumppani voi siirtää henkilötietoja eteenpäin soveltuvan yksityisyyden
suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.
Rekisteröity yhdistys ei luovuta jäsentensä yhteystietoja kaupallisiin tarkoituksiin. Tietoja ei luovuteta
EU:n tai Euroopan ulkopuolelle.

8. Henkilötietojen säilytysaika
Jäsentiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on Vaasan telinetaiturit ry:n jäsen.
Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuoden ajan jäsenyyden
päättymisestä.
Osallistujien henkilötietoja säilytetään enintään kymmen vuotta viimeisimmän osallistumisen jälkeen.
Lisäksi kisatuloksia säilytetään ikuisesti.
Suostumukseen perustuvat tiedot säilytetään, kunnes suostumus peruutetaan.
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9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Vaasan telinetaiturit ry:n
järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja
työtehtäviensä hoitamiseksi, kuten, puheenjohtaja, vara-puheenjohtaja, koulutusvastaava, kilpa- ja
harrasteryhmä vastaava, jäsenrekisterin ylläpitäjä, rahastonhoitaja, tapahtumavastaava. Kyseisillä
henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.
Sähköisessä muodossa olevaan jäsenrekisteriin annetaan tarvittavat käyttöoikeudet vain niitä toiminnan
kannalta välttämättä tarvitseville. Rekisteröidyn yhdistyksen hallitus vastaa käyttöoikeuksien
myöntämisestä ja valvomisesta.
Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. Hoikan
ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot salataan. Käytetyt työasemat ja tallennusmediat ovat salattu.
Manuaalisesti käsiteltävä tieto säilytetään lukitussa tilassa.
Tulostetuissa listauksissa pyritään välttämään muuten kuin tarpeellisten tietojen näyttämistä ja niissä
käytetään pääsääntöisesti henkilön nimeä. Kaikki tulostettu aineisto hävitetään asianmukaisesti.
10. Rekisteröityjen oikeudet
Rekisteröidyillä on lain asettamissa rajoissa oikeus
1) tarkastaa, mitä tietoja Vaasan telinetaiturit Ry on hänestä kerännyt. Vaasan Telinetaiturit ry toimittaa
pyydetyt tiedot paperisena n. kuukauden kuluessa pyynnöstä.
2) korjata itse virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon
3) vaatia henkilötietojensa poistamista (samalla oikeus osallistua toimintakauteen tai tapahtumaan
poistuu). Poistamista ennen tarkistetaan seuralle kuuluvien saatavien tilanne. Vaasan Telinetaiturit voi
kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.
4) kieltää Lajiliittoa käsittelemästä henkilötietojaan suoramarkkinointia sekä markkina- ja
mielipidetutkimuksia varten.
Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus
asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion
valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity
katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojakäytännön mukaisesti.
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11. Yhteydenotot
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut
yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen: puheenjohtaja@vttry.com. Rekisteröity voi myös
ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen: Vaasan Telinetaiturit ry, Outi
Nyqvist, Pikkupiiankatu 20, 65370 VAASA.
12. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä
ilmoitus on viimeksi päivitetty 28.5.2018.
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