Tietosuojaseloste
Laatimispäivä 24.5.2018
1. Rekisterinpitäjä
Espoon Krav Maga Ry
Y-tunnus: 1776940-6
Osoite: Tuulikuja 1, 02100 Espoo
2. Rekisterin nimi
Jäsenrekisteri
3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Espoon Krav Maga Ry:n jäsenasioiden hoitaminen, jäsenrekisterin
hallinnointi, seuran palveluiden markkinointi ja seuran jäsenasioiden edistäminen ja kehittäminen.
4. Rekisterin tietosisältö
Henkilön yhteystiedot (nimi, tehtävänimike, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, mahdolliset harjoitteluun vaikuttavat lisätiedot, laskutustiedot).
Alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten vanhempien yhteystiedot (nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite).
5. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään jäsenyyden ajan. Henkilön antamalla suostumuksella sähköpostiosoitteita voidaan
säilyttää pidemmän aikaa seuran palveluiden markkinointia varten.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään tai tämän huoltajalta.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja vastaanottajien ryhmät
Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoihin voi olla pääsy Espoon Krav Maga
Ry:n palveluita tuottavilla kolmansilla tahoilla. Tällöin Espoon Krav Maga Ry huolehtii sopimuksin siitä, etteivät
nämä tahot käsittele henkilötietoja muutoin kuin Espoon Krav Maga Ry:n mukaisia ohjeita ja tätä tietosuojaselostetta noudattaen. Jos jäsen haluaa liittyä seuran yhteiseen WhatsApp-ryhmään, hän antaa suostumuksensa siihen, että puhelinnumero näkyy myös muille ryhmän henkilöille.
8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Jäsenrekisteriä ylläpidetään Yhdistysavain-nimisellä palvelulla, jota ylläpitää Avoine Oy. Avoine Oy:n tietosuojaselosteeseen voit tutustua täällä: https://www.avoine.fi/tietosuoja/asiakas-ja-markkinointirekisterin-tietosuojaseloste/
9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Jäsentietolomakkeet säilytetään lukitussa toimistossa, jonne on pääsy vain seuran hallinnolla ja ohjaajilla. Toimisto sijaitsee kiinteistössä, jossa on hälytysjärjestelmä.
Jäsenrekisterin käyttöoikeudet on rajattu. Asiattomien ja ulkopuolisten pääsy tietojärjestelmiin on estetty suojaamalla tietojärjestelmät asianmukaisin tietoturvajärjestelyin.
10. Automaattinen päätöksenteko
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Henkilötietoja ei käytetä sellaiseen automaattiseen päätöksentekoon, jolla olisi oikeudellisia tai vastaavia vaikutuksia rekisteröidyille.
11. Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä
Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa käsittelytoimia. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä.
Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.
12. Rekisteröidyn oikeus vastustaa suoramarkkinointia
Rekisteröity voi antaa Rekisterinpitäjälle suoramarkkinointia koskevia suostumuksia tai kieltoja.
13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet
Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:
•
•
•
•
•
•
•

•

saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot;
vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
vaatia henkilötietojensa poistamista;
peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Yhtiön oikeutettu etu;
saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle
edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot Yhtiölle, Yhtiö käsittelee kyseisiä
henkilötietoja sopimuksen tai rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

14. Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.
15. Yhteydenotot
Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulisi ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@espoonkravmaga.fi.
16. Muutokset rekisteriselosteeseen
Espoon Krav Maga Ry voi tehdä muutoksia tähän rekisteriselosteeseen, mikäli henkilötietojen käsittelyn tavat
tai tarkoitukset muuttuvat.
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