Henkilötietolainsäädännön (erityisesti Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §) mukainen
tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä
Nimi (Y-tunnus): Raja-Karjalan Suunnistajat ry (Y-tunnus: 0973390-5) (myöhemmin "Yhdistys")
Osoite: c/o Jänisset, Kellomäentie 1, 54920 Taipalsaari

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi: Johanna Törmänen
Osoite: Vehkataipaleentie 749, 53300 Lappeenranta

3 Rekisterin nimi
Jäsenrekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin sisältämiä henkilötietoja käsitellään yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimien
henkilötietojen ja muiden Yhdistyksen toimintaa varten tarpeellisten Yhdistyksen jäseniin liittyvien
tietojen ylläpitämiseksi. Rekisterin tietoja käytetään jäsenasioiden hoitamiseen, Yhdistyksen
tapahtumien järjestämiseen, laskutukseen sekä tiedotukseen. Tiedoista voidaan koota tilastoja,
joista ei yksittäistä jäsentä voida tunnistaa.
Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän lakisääteiseen velvoitteeseen ja oikeutettuun
etuun.

5 Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä voidaan käsitellä pakollisina tietoina yhdistyslain 11 §:n vaatimat henkilötiedot (jäsenen
nimi ja kotipaikka). Lisäksi rekisteröidyistä voidaan käsitellä rekisterissä seuraavia tietoja:
• Yhteystiedot (osoite, puhelinnumero tai puhelinnumerot, sähköpostiosoite)
• Syntymäaika
• Alaikäisten jäsenien osalta lisäksi huoltajan nimi, osoite, puhelinnumero tai puhelinnumerot,
sähköpostiosoite)
• Jäsenmaksutieto ja tieto kausittaisen jäsenmaksun maksamisesta
• Yhdistyksen jäsenen kuuluminen eri toimintaryhmiin tai jaostoihin, Yhdistyksen toimintaan liittyvät
osaamiset, velvollisuudet ja ominaisuudet; tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi tieto Yhdistyksen
toimintaan liittyvästä koulutuksesta tai osaamisesta (esimerkki: tieto ratamestaritasosta).

• Jäsenen itse antamat muut lisätiedot; tällaisia lisätietoja voivat olla esimerkiksi ilmoittautumiset
tapahtumiin, leireille tai vastaaviin.

6 Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot kerätään Yhdistyksen jäseniltä ja Yhdistyksen jäsenten huoltajilta sekä Yhdistyksen
omasta toiminnasta.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Yhdistys luovuttaa rekisteristä tilastotietoja (kuten esimerkiksi yhdistyksen jäsenmäärät,
jäsenmäärät ikäluokittain, koulutustiedot, jne.) Suomen Suunnistusliitolle tilastointitarkoituksiin.
Lisäksi tilastotietoja voidaan luovuttaa kunnille, kaupungeille tai muille tahoille tukihakemusten tai
vastaavan yhteydenpidon yhteydessä.
Tarpeellisia henkilötietoja voidaan luovuttaa tilitoimistolle taloudenhoitoa varten, perintätoimistolle
perintätoimenpiteitä varten sekä viranomaisille lainsäädännön tai rekisteröidyn tärkeän edun niin
edellyttäessä.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle
Yhdistys ei siirrä tai luovuta jäsenen henkilötietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet
A. Manuaalinen aineisto
Manuaalinen aineisto voi koostua esimerkiksi väliaikaisista tarve- tai tapahtumakohtaisista listoista.
Tällainen manuaalinen aineisto on saatavilla ainoastaan niille, jotka Yhdistyksen toiminnassa tai
siihen liittyen kyseistä tietoa tarvitsevat. Tällaiset manuaalisen aineiston muodostavat listat
tuhotaan, kun tarve niiden käyttöön on lakannut.
B. ATK:lla käsiteltävät tiedot
Rekisteriä käsitellään pääsääntöisesti sähköisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu
ulkopuolisten pääsyltä tietoihin. Toiminnallinen suojaus: Rekisteriin on käyttöoikeus vain nimetyillä
Yhdistyksen toimihenkilöillä tai muilla nimetyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja Yhdistyksen
toiminnan toteuttamiseksi. Tekninen suojaus: Rekisteriin pääsy on suojattu käyttäjätunnuksella ja
salasanalla. Käyttöoikeudet rekisterin käyttöön myöntää ja valvoo rekisterin yhteyshenkilö.

10 Tarkastusoikeus
Yhdistyksen jäsenellä ja hänen huoltajallaan on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja
rekisteriin on tallennettu (Henkilötietolaki 26§). Tarkastuspyyntö on toimitettava kirjallisesti ja
allekirjoitettuna postitse rekisterin yhteyshenkilölle (yhteystiedot kohdassa 2.).

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Yhdistyksen jäsenellä ja hänen huoltajallaan on oikeus pyytää virheellisen tiedon korjaamista
(Henkilötietolaki 29§). Korjauspyyntö on toimitettava kirjallisesti ja allekirjoitettuna postitse
rekisterin yhteyshenkilölle (yhteystiedot kohdassa 2.).

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:
EU:n tietosuoja-asetuksen ja Henkilötietolain 30 § mukaiset oikeudet.

13 Tietosuojaselosteen muuttaminen
Yhdistys kehittää toimintaansa jatkuvasti. Tämän vuoksi Yhdistys pidättää oikeuden muuttaa tätä
tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä verkkopalveluissaan. Muutosten syynä voi olla myös asiaan
liittyvän lainsäädännön muuttuminen. Tämän vuoksi Yhdistys suosittelee rekisteröityjä tutustumaan
tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti. Tämä tietosuojaseloste on voimassa toistaiseksi
24.5.2018 alkaen.

