Tietosuojaseloste
Henkilötietolaki 523/1999) 10 § ja 24 §
Laadittu 24.4.2018
1. Rekisterin pitäjä ja yhdyshenkilö
Mäntyharjun Virkistys Ry

Y-tunnus: 1010604-4
Urheilutie 1, 52700 Mäntyharju
Sähköpostiosoite: toimisto@virkistys.fi
puh. 044 210 1386
puh. 044 262 3305
Yhdyshenkilö: Sari Karppi ja Sari Tompuri
2. Rekisterin nimi
Mäntyharjun Virkistys ry: Jäsenrekisteri (Nettijäseri)
Mäntyharjun Virkistys ry:n nettisivujen henkilörekisterit
3. Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterissä käsitellään seuran jäsenien ja entisten jäsenien, sekä seuran toimintaan liittyvien
yhteyshenkilöiden ja luottamushenkilöiden sekä kunniajäsenten henkilötietoja. Lisäksi rekisterissä
käsitellään seuran järjestämiin koulutuksiin, tapahtumiin ja harrasteryhmiin osallistuvien tai
osallistuneiden henkilöiden henkilötietoja.
Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksen, taikka seuran ja jäsenen välisen jäsensuhteen
tai asiallisen yhteyden perusteella, jolloin lainmukainen käsittelyperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu
etu, etenkin seuraaviin käsittelytarkoituksiin:
Jäsenrekisteriä käytetään
• Jäsenyyksien ylläpito
• Sähköinen jäsenviestintä (Mäntyharjun Virkistyksen jäsen on oikeutettu saamaan seuran
toimintaan liittyvää viestintää sähköpostitse lain sallimissa rajoissa)
• Laskutus
Nettisivujen henkilörekisterit
• Harrastusryhmiin, koulutuksiin ja tapahtumiin ilmoittautuminen
• Kilpailutoiminnan ja tapahtumien toteuttaminen (ilmoittautuminen, pisteenlasku ja tulosten
julkaisu internetissä)
• Valokuvaus ja videointi (kilpailuihin/julkisiin tapahtumiin osallistuneilta)
• Tulosten julkaisu
• Sähköinen jäsenviestintä (Mäntyharjun Virkistyksen harrastusryhmiin, koulutuksiin,
tapahtumiin ja kilpailutoimintaa ilmoittautunut on oikeutettu saamaan seurojen toimintaan
liittyvää viestintää sähköpostitse lain sallimissa rajoissa)

•
•
•
•

Analysointi ja tilastointi (vuositilastot)
Laskutus
Asiakaspalvelu ja toiminnan toteuttaminen sekä kehittäminen
Seuran tuotteiden tilaus, toimitus ja laskutus

Mäntyharjun Virkistyksen nettisivuilla pidetään rekisteriä seuran yhdyshenkilöistä, jota käytetään
seuran tiedottamista sekä muuta seuraa koskevaa yhteydenpitoa varten.
4. Rekisterin tietosisältö
Käsittelemme rekisteröidystä seuraavia käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja:
• Yhteystiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, postiosoite
• Demografiatiedot, kuten syntymäaika ja sukupuoli
• Mahdolliset luvat ja suostumukset, kuten suoramarkkinointisuostumus
• Jäsensuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tieto
vanhempainvastuunkantajasta
•

Kilpailuihin ja julkisiin tapahtumiin osallistuneiden osalta valokuvat ja videot (voidaan käyttää
tapahtuman tai seuran viestinnän tukena)

•

Mahdollisesti henkilön kilpailu-/tapahtumatoimintaan liittyvät tiedot, sekä muut
suostumuksella kerätyt tiedot.

•

Alle 18-vuotiaiden osalta jäsenrekisterissä on myös huoltajan nimi ja sähköposti.

Tietoja säilytetään lukollisessa tilassa käyttötarkoituksen mukaisesti. Kotisivujen
ilmoittautumislomakkeella tiedot ovat salasanojen takana. Tietoihin pääsevät käsiksi sellaiset seuran
nimeämät henkilöt, joilla on salasanat kotisivuille.
5. Säännönmukaiset tietolähteet
Jäsenrekisteri
Jäsenrekisterin tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään profiilin luomiseen asiakkuuden tai muun
asiallisen yhteyden alkaessa ja kestäessä. Tai kun henkilö ostaa seuran palveluita sekä osallistuu seuran
toimintaan. Seuran yhteyshenkilöiden osalta seuran rekisterin pääkäyttäjä ylläpitää tietoja.
Nettisivut
Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään asiakkuuden tai muun asiallisen yhteyden alkaessa tai
kestäessä. Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttämiselle ei löydy perustetta.
6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Seura voi luovuttaa henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa velvoittamissa
rajoissa seuraavasti: Rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella seuraan kuuluville henkilöille
käyttötarkoitusten mukaisesti. Seura velvoittaa mainitut tahot pitämään kaikki niille luovutetut
henkilötiedot salassa ja turvaamaan henkilötietosi riittävällä tavalla. (Ryhmien ohjaajille)

7. Tietojen luovutukset EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Jäsenrekisteri
Rekisteröityjen henkilötiedot säilytetään NettiJäserissä salasanojen takana. Seurassa on kahdella
henkilöllä henkilökohtaiset käyttäjätunnukset palveluun.
Säilytämme rekisteröityjen henkilötietoja niin kauan, kuin henkilö on seurassa jäsenenä.
Jäsenrekisteriä käytetään tietokoneilla, joilla on ajan tasalla olevat virustorjunta ja palomuurit.
Nettisivut
Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin tarpeen. Paperiset liittymis- ja ilmoittamisenlomakkeet
hävitetään käsittelyn jälkeen. Sitä ennen aineistoa säilytetään lukitussa tilassa. Nettisivun
henkilötietoihin pääseminen vaatii henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Rekisteriin
annetaan käyttöoikeus niitä toiminnan kannalta välttämättä tarvitseville. ATK-järjestelmä on suojattu
käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla, järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin käyttäjältä
käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä.
9. Rekisteröidyn oikeudet tarkistaa ja korjata tietoja sekä oikeus tulla unohdetuksi.
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai hänen tietonsa poistamista
rekisteristä.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää välittämästä henkilötietojaan suoramarkkinointiin, sekä markkina- ja
mielipidetutkimuksia varten.
Yhteydenotot rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskien on esitettävä kirjallisesti ja allekirjoitettuna
tämän tietosuojaselosteen yhteystiedot-kohdassa mainittuun osoitteeseen.
10. Yhteydenotot
Kysymykset tästä tietosuojaselosteesta tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen: toimisto@virkistys.fi.
11. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin, esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä
ilmoitus on viimeksi päivitetty 14.8.2018.

