Lappeerannan Judoseura Kamiza ry:n jäsenrekisteri- ja tietosuojaseloste
1. Rekisterinpitäjä
Lappeerannan Judoseura Kamiza ry
Y-tunnus: 1894636-3
Onnelantie 2
53500 Lappeenranta

2. Yhteyshenkiö rekiteriä koskevista asioista
Martti Ihalainen (martti.ihalainen(at)pp.inet.fi)

3. Rekisterin nimi
Kamiza jäsenrekisterin.
Jäsenistön ajantasa tieto jäsenyydestä sekä yhteystiedot.

4. Jäsentietojen käyttötarkoitus
Tietoja käytetään jäsenasioiden hoitoon jäsenmaksu asioissa sekä valmennus, koulutus ja kilpailutoiminnassa.
Lisäksi rekisteri sisältää tiedon juniori-ikäisten huoltajasta.
Yhdistyksellä on yhdistyslain perusteella velvoite ylläpitää luetteloa jäsenistään ja henkilötietojen luovuttaminen on
siten edellytys jäsenyydelle. Lisäksi henkilötietoja tarvitaan jäsenpalveluiden ja -etujen toteuttamiseksi. Jos tarvittavia
henkilötietoja ei luovuteta niin sovittua jäsenpalvelua tai -etua ei pystytä toteuttamaan.
5. Jäsenrekisterin tietosisältö
Tallennamme nimi-, puhelin-, sähköposti-, osoite- ja muita SuomiSporiin tallentamasi tietoja. Emme luovuta tietojasi
kolmansien osapuolten markkinointikäyttöön.
Rekisteröidystä eli sinusta voidaan tallentaa seuraavia tietoja:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ID
Sportti-ID
Käyttäjänimi
Etunimi
Sukunimi
Syntymäaika
Sähköposti
Puhelin
Osoite
Postinro
Postitoimipaikka
Osavaltio
Maakoodi
Liiton jäsentyyppi
Seuran jäsentyyppi
Ostopäivä
Alkamispäivä
Loppumispäivä
Seura
Huoltajan sähköposti

•
•
•

Huoltajan puhelin
Valokuvia ja videoita (esim ottelu videoita)
Tiedot tapahtumiin ilmoittautumisesta ja osallistumisesta

6. Jäsenrekisteri tietolähteet
Jäsenrekisteri tietojen keräys tapahtuu VALO:n (Judoliiton) SuomiSport sovelluksesta jota käytetään urheiluseurojen
jäsen- ja lisenssi tietojen tallennukseen. Sovellusta käyttää jäsenistä SuomiSport -verkkopalveluna. SuomiSport:sta
saadaan ajantasainen EXCEL-taulu jäsen tiedoista .
Henkilöiden perustiedot saadaan myös jäsenen itsensä toimittamasta liittymislomakkeesta sekä sähköisten palveluiden
käyttämisen yhteydessä luovutetuista tiedoista.
7. Muut mahdolliset oikeudet
Henkilötietoja ei käytetä eikä luovuteta käytettäväksi suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia eikä
markkina- ja mielipidetutkimusta eikä henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.
8. Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Seuran ryhmävastaavat saavat yhteenvedon jäsenrekisteristä tarvittaessa
ryhmiensä tietojen varmistamiseksi. Vanhentuneet jäsenistön yhteevedot hävitetään asianmukaisesti.
9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
10. Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika
Pääsy henkilötietoihin on vain rekisterinpitäjän valtuuttamalla henkilöllä. Tietoverkko ja ATK-laitteet, joilla rekisteri
sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muin teknisin toimenpitein. Rekisteri muodostuu SuomiSport tietokannasta,
pilvipalveluun sekä palvelimelle tallennetuista tiedoista. Tiedot on suojattu siten, etteivät rekisterinpitäjän ulkopuoliset
henkilöt pääse sitä tarkastelemaan.
Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Jäsen tietoja säilytetään viisi
vuotta. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteet määriteltyjen
henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen
tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.
11. Rekisteröidyn oikeudet
Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin
Lisäksi sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:
•
•
•
•
•
•
•

saada tieto henkilötietojesi käsittelystä;
saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot;
vaatia epätarkan, vanhentuneen
ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
Korjauspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti.
vaatia henkilötietojesi poistamista (silloin poistuu myös seuran jäsenyys - oikeus tulla unohdetuksi);
peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin, kuin henkilötietojesi käsittely
perustuu antamaasi suostumukseen;
vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin
kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on oikeutettu etumme;
saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen,
että olet itse toimittanut kyseiset henkilötiedot meille, käsittelemme kyseisiä henkilötietoja sopimuksen tai
antamasi suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti.

Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä.
Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.
Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsen-valtion
valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet
henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
Sinun tulee lähettää oikeuksiasi koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:
jasenasiat@kamiza.fi
tai
Lappeerannan Judoseura Kamiza ry, Tarkastus/-muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
Onnelantie 2
53500 Lappeenranta
Lappeerannann Judoseura Kamiza ry vastaa pyyntöihin viikon sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä
pidentää vastaamisaikaa.
12. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Pyrimme jatkuvasti kehittämään jäsenrekisteri toimintaa ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta
ilmoittamalla siitä tällä sivulla.

