Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjä
Teuvan Rivakattaret Ry, Y-tunnus 15798035, 64700 TEUVA.
Sähköposti: rivakattaret@gmail.com
Teuvan Rivakattaret Ry:n Jäsen-, luottamushenkilö-, ja yhteistyökumppanirekisteri /
markkinointirekisteri
Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus
Rekisterissä käsitellään seuran jäsenien, entisten jäsenien, toimihenkilöiden,
vapaaehtoistoimijoiden, luottamushenkilöiden sekä kunniajäsenten henkilötietoja.
Henkilötietojen käsittelyn perusteena ovat yhdistyksen yhdistyslain mukainen velvoite pitää
yllä jäsenrekisteriä. Rekisteriä käytetään Teuvan Rivakattaret Ry:n ja sen palveluiden
käyttäjän välisen asiakassuhteen asiakasyhteydenpitoon, tiedottamiseen ja markkinointiin
sekä asiakkaan yksilöintiin palvelutapahtumassa. Lisäksi tilastotietojen kokoaminen
jäsenrakenteesta ja liikuntaryhmiin osallistuvista mm. seuran toimintaan liittyvien
avustusten hakemista varten.
Käsiteltävät henkilötiedot:
Rekisterissä käsitellään Teuvan Rivakattarien jäsenten, luottamus- ja toimihenkilöiden
henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen tai koulutuksiin ja tapahtumiin
osallistumiseen liittyviä tarpeellisia tietoja. Rekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka asiakas
on seuralle antanut. Näitä tietoja ovat:
 Etu- ja sukunimi


Osoite



Puhelinnumero



Sähköpostiosoite



Syntymävuosi, (henkilötunnus toimihenkilöiltä)



Sukupuoli



Jäsenrekisterissä alle 18-vuotiaiden osalta rekisterissä on myös huoltajan nimi ja
puhelinnumero.



Lasku -, maksu-ja liikuntaryhmätiedot kausittain



Seurarekisterissä ylläpidetään seurojen yhteyshenkilöiden tiedot (nimi, osoite,
syntymäaika, sähköposti, jäsenseura sekä yhteyshenkilörooli. )

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilön perustiedot saadaan osallistujalta/jäseneltä itseltään, kun hän liittyy jäseneksi
maksaessaan kausimaksun. Tiedot kerätään ilmoittautumisten yhteydessä manuaalisilla
lomakkeilla, joita ovat osallistujalista sekä maksulista. Palkanmaksua varten kerätään
toimihenkilöiltä palkanmaksuun tarvittavat tiedot.

Valokuvat ja kuvien julkaiseminen
Tunneilta otetaan kuvia ja kuvia julkaistaan seuran verkkosivuilla sekä sosiaalisessa
mediassa seuran toimintaa tukevassa tarkoituksessa. Kuvauksesta ilmoitetaan tunnin
alussa. Lapsien kuvaamiseen pyydetään lupa vanhemmilta.
Jos osallistuja ei halua kuvaan, häntä ei kuvata eikä siihen pakoteta. Kuvissa näkyvät
asiakkaat voivat myös ilmoittaa seuralle, mikäli haluavat jonkin julkaistuista kuvista pois
netistä. Tarpeen mukaan kuvia voidaan myös käsitellä niin, ettei henkilöitä niistä tunnista.
Myös vanhoja kuvia poistetaan takautuvasti sosiaalisen median ja seuran verkkosivujen
gallerioista kuvissa esiintyvien henkilöiden pyynnöstä. Pyynnöt kuvien poistamisesta
jätetään osoitteeseen rivakattaret@gmail.com.
Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
Tietoja ei luovuteta pääsääntöisesti kolmansille osapuolille. Henkilötiedot luovutetaan
rekisterin ylläpitäjälle(sihteerille), joka toimii henkilötietojen käsittelijänä. Jäsenien
maksutapahtumista luovutetaan tietoja vain Teuvan Rivakattaret Ry:n taloushallinnon
järjestelmään (kirjanpitäjä, toiminnantarkastaja, rahastonhoitaja, sihteeri ja puheenjohtaja,
joiden kanssa on kulloinkin tehty sopimus.) Rekisteröityjen perustietoja käytetään Teuvan
Rivakattaret Ry:n omaan tiedottamiseen ja markkinointiin. Jäsenrekisteri tiedot luovutetaan
vuosittain tilastona Suomen Voimisteluliitolle yhdistyslain edellyttämällä tavalla.
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Henkilötietojen säilytysaika
Henkilön perustiedot säilytetään toistaiseksi tai kunnes henkilö itse ne haluaa
poistettavaksi.
Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa ja hävitetään
asianmukaisesti aikanaan tai tarpeettomana. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot
ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen
avulla suojattuja. Manuaaliset osallistujalistat ovat nähtävillä jumppaan osallistuvien
kesken. Maksulistat ovat ainoastaan toimihenkilön, rahastonhoitajan sekä sihteerin
käytettävissä, asianmukaisella tavalla.
Tarkastusoikeus
Asiakkaalla on oikeus nähdä itseään koskevat tiedot ja halutessaan saada ne kirjallisesti.
OIkeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä
kirjallisesti sähköpostilla ensisijaisesti omaan seuraansa.
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia Teuvan Rivakattarien sihteeriä poistamaan hänen tietonsa
rekisteristä. Jäsenrekisterin tietojan poistaminen saattaa vaikuttaa henkilön
mahdollisuuteen olla yhdistyksen jäsenenä. Pyyntö henkilötietojen poistamiseen tulee
esittää omaan seuraan.

Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle
taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn
asuinpakka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei
ole käsitelty soveltuvan tietosuojakäytännön mukaisesti.
Yhteydenotot
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä
tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen
teuvanrivakattaret@gmail.com.
Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön
muuttuessa. Tämä ilmoitus on viimeksi päivitetty 23.5.2018.

