
     TIETOSUOJASELOSTE 

    Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

Laatimispäivä  
17.05.2018 

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Kiuruveden Urheilijat ry 

Osoite 

Kiurukatu 3, 74700 Kiuruvesi 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

      

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Pertti Lind 
Osoite 

Kiurukatu 3, 74700 Kiuruvesi 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

puh: 0405604846 sposti: pertti.lind@hotmail.com 

 

3 
Rekisterin 
nimi 

Jäsenrekisterii (lakisääteinen) 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Seuran jäsenten tiedot (Yhdistyslaki: jäsenen nimi ja kotipaikka).  

 

Seuran jäsen-ja kausimaksujen laskuttaminen. 

 

Seuran jäsenten osallistuminen seuran toimintaan.  

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Nimi 

Syntymäaika (alle 18-v pakollinen) 

Sähköposti (viestintä) 

Puhelinnumero (viestintä) 

Lähiosoite. Kotipaikka (pakollinen tieto jäsenestä, yhdistyslaki) 

Jaosto jota edustaa 

Tieto jäsenmaksun maksamisesta / maksamattomuudesta 

Jäsenyyden tyyppi (henkilö-, perhe- tai kannattajäsen) 

Perhejäsenten nimet 

  

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Jäseneltä tai alaikäisen jäsenen huoltajalta. Jäsen ilmoittautuu joko seuran nettisivuilla olevan  

lomakkeen kautta tai täyttämällä tiedot jäsentietojenkeruulomakkeeseen 
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Tietoja ei luovuteta seuran ulkopuolisille kolmansille osapuolille (suoramarkkinointi tms).  

Seuran sisäiseen käyttöön tietoja voidaan luovuttaa jaoston puheenjohtajalle, junioripäällikölle tai  

ryhmän vastuuohjaajalle /valmentajalle, joka käyttää tietoja tiedottamiseen tai jäsenten  

osallistumisen seuraamiseks 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Ei luovuteta. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Ei ole. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Jäsenrekisteri sijaitsee Sporttisaitti-sivustolla. Sivuston jäsenrekisteriosioon on käyttöoikeus  
johtokunnan nimeämällä jäsenrekisterinhoitajalla. Osio on suojattu käyttäjätunnuksella ja  
salasanalla. Sporttisaitti on laatinut oman tietosuojaselosteensa. 

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Jäsenellä tai hänen huoltajallaan on oikeus tarkistaa itseään koskevat  

tiedot pyytämällä sitä kirjallisesti. Pyyntö osoite 

taan jäsenrekisterinhoitaja Jarmo Lappalaiselle.  

Pyyntöön vastataan 31 vuorokauden kuluessa.  

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Jäsenellä tai hänen huoltajallaanon oikeus vaatia itseään koskevan virheellisen tiedon korjaamista.  

Kirjallinen pyyntö tiedon korjaamisesta osoitetaan jäsenrekisterinhoitaja Jarmo LappalaiselleTieto  

korjataan mahdollisimman pian kuitenkin viimeistään 31 vuorokauden kuluessa. 

12 
Muut henkilö- 
tietojen käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 
 

Jäsenen(nimi, valokuva, urheilusaavutus tai laji) tietoja voidaan käyttää seuran historiikissa.  

Jäsenvoi kieltää tämän henkilötietolain 30 §:n mukaan. Kielto tulee ilmoittaa  

jäsenrekisterinhoitajalle, joka merkitsee sen jäsentietoihin.  

 


