TIETOSUOJASELOSTE
Lehtimäen Jyske ry
1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
Rekisterinpitäjä:
Osoite:

Puhelin:
Sähköposti
Yhteyshenkilö:
Osoite:
Puhelin:
Sähköposti:

Lehtimäen Jyske ry (”Yhdistys”)
Tuula Kurunmäki
Ähtärintie 207
63500 Lehtimäki
0400-566 086
tuula.kurunmaki@alavus.fi
Jari Lepistö
Töysäntie 188
63510 Lehtimäki kk
040-563 5901
jyske.yu@gmail.com

2. Rekisteröidyt
Rekisterissä käsitellään Lehtimäen Jyske ry:n jäsenien ja sen entisten jäsenien, sen
toimintaan liittyvien organisaatioiden yhteyshenkilöiden sekä sen luottamushenkilöiden
henkilötietoja (”Rekisteröity”)

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoituksena on Rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta
jäsenyyden aikana, sen ylläpito ja kehittäminen sekä markkinointi ja myös päättyneiden
jäsenyyksien dokumentaation hallinta henkilötietojärjestelmässä (”Järjestelmä”).
Henkilötietojen käsittely perustuu Yhdistyksen lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää
jäsenrekisteriä sekä tietyissä tapauksissa sopimuksen täytäntöönpanoon.
Lasten henkilötietojen käsittely perustuu siihen, että vanhempainvastuunkantaja on
antanut tähän nimenomaisen suostumuksensa tai valtuutuksensa.
Henkilötunnuksen osalta käsittelyperusteena on se, että Rekisteröity voidaan yksilöidä
luotettavasti ja yksiselitteisesti Rekisteröidyn oikeusturvan sekä etujen ja oikeuksien
varmistamiseksi.
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4. Käsiteltävät henkilötiedot
Rekisterissä käsitellään Yhdistyksen jäsenien henkilö- ja yhteystietoja sekä muita
jäsenyyteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:
-

Rekisteröidyn etu- ja sukunimi
Rekisteröidyn kotipaikka
Rekisteröidyn sähköpostiosoite
Rekisteröidyn puhelinnumero
Rekisteröidyn syntymäaika

Yhdistyksen jäsenluettelossa näistä ylläolevista tiedoista ei toistaiseksi tallenneta kaikkia
mainittuja.
Yhdistyksen luottamushenkilöiltä tallennetaan mainitut tiedot lukuun ottamatta
syntymäaikaa.
Yhdistyksellä on ohjattua liikuntatoimintaa, joihin osallistuvilta kerätään osallistujalistoja.
Näissä listoissa on normaalisti yllämainitut tiedot.
Yhdistyksen ns. lisenssiurheilijoilta kerätään yllämainitut tiedot lajiliittojen vaatimusten
mukaisesti.
5. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään Rekisteröidyltä itseltään.
6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
Sähköisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu yhdistyksen kyseisiä tietoja
käsittelevien henkilöiden Järjestelmiin. Yhdistyksen jäsentietoja käsittelee yhdistyksen
sihteeri ja hän tallentaa tiedot omalle tietokoneelleen tai muistitikulleen, joihin vain
hänellä on pääsy henkilökohtaisten salasanojen kautta.
Yhdistyksen eri jaostojen luottamushenkilöiden tiedot ovat kunkin jaoston asioita hoitavan
(puheenjohtaja) henkilön tietokoneella ja vain hänen käytössään.
Edellä olevan mukaisesti säilytetään myös osallistujalistat ja lisenssiurheilijoiden tiedot.
Yhdistyksen kotisivujen ja Facebookin käyttäjillä on henkilökohtaiset tunnukset.
7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
Henkilötietoja voidaan luovuttaa Yhdistyksen yhteistyökumppaneille Yhdistyksen
jäsenyyteen ja esimerkiksi urheilijalisenssiin liittyvien toimenpiteiden ja palveluiden
toteuttamiseksi.
2

8. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

9. Henkilötietojen säilytysaika
Jäsenien henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan, kuin Rekisteröity on Yhdistyksen
jäsen. Jäsenyyden päättymisen jälkeen jäsenen henkilötietoja säilytetään enintään
kymmenen vuoden ajan jäsenyyden päättymisestä. Käytännössä jäsenluettelotiedot
päivitetään kerran vuodessa, jolloin ei-jäsenet poistuvat Järjestelmästä.
Luottamushenkilöiden tiedot säilyvät niin kauan kuin hän on toimessaan ja luettelo
päivitetään kerran vuodessa luottamushenkilövalintojen jälkeen. Vanhat tiedot säilytetään
varmuuskopioituina maksimissaan kymmenen vuotta.
Osallistujalistat poistetaan vähintään kerran vuodessa. Lisenssiurheilijoiden listat
säilytetään niin kauan kuin lisenssi on voimassa.

10. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käyttöä suoramarkkinointiin ja
Rekisteröity voi antaa Yhdistykselle suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja.
Yhdistys ei käytäntönsä mukaan anna mitään tietoja Rekisteröidystä suoramarkkinointiin.
Lisäksi 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;
saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle
rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset
henkilötiedot Yhdistykselle, Yhdistys käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn
suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.
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Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän
tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yhdistys voi pyytää rekisteröityä
tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen
pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa
laissa säädetyllä perusteella.

11. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle,
mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan
tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

12. Yhteydenotot
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä
tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen
tuula.kurunmaki@alavus.fi
Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan
osoitteeseen:
Lehtimäen Jyske
Tuula Kurunmäki
Ähtärintie 207
63500 Lehtimäki

13. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön
muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 3.3.2018.

Tämän selosteen on Lehtimäen Jyske r.y:n johtokunta hyväksynyt kokouksessaan 10.4.2018.
Selosteen on laatinut Jari Lepistö
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