TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §
Laatimispäivä 1.12.2011

1. Rekisterinpitäjä

Jyväs-Sulka ry, rek.nro. 110.265
c/o Petri Ihanus, Muurarintie 9 B, 40520 Jyväskylä
www.jyvas-sulka.net

2. Yhteyshenkilö
rekisteriä
koskevissa
asioissa

Petri Ihanus
Muurarintie 9 B, 40520 Jyväskylä
puh. 050 584 7050
s-posti: petri.ihanus@elisanet.fi

3. Rekisterin nimi

JÄSENLUETTELO

4. Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitus

Yhdistyslaki (503/1989) 11 §, yhdistyksen jäsenluettelon pitäminen
Henkilötietolaki (523/1999) 8 § 1 mom
-

4 kohta, käsittely johtuu rekisterinpitäjälle laissa säädetystä
velvoitteesta (yhdistyslaki 11 §)

-

5 kohta, rekisteröidyllä on yhdistyksen jäsenyyden vuoksi
asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan.

Rekisteritietojen perusteella määritellään mm. kilpailuluokka,
jäsenmaksun suuruus (aikuinen, perheen II-jäsen, juniori) sekä
hoidetaan yhteydenpito jäseniin.
5. Rekisterin
tietosisältö

Nimi

yhdistyslain mukaan

Kotipaikka

yhdistyslain mukaan

Yhteystiedot

yhdistyksen toiminnan vaatimaa
yhteydenpitoa varten

Syntymävuosi

käytetään kilpailuluokan sekä
jäsenmaksun suuruuden määrittelyyn

Sukupuoli

käytetään kilpailuluokan määrittelyyn

6. Säännönmukaiset Rekisteröity itse luovuttaa tiedot jäseneksi liittyessään. Muita
tietolähteet
tietolähteitä ei säännönmukaisesti käytetä.
7. Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Tiedot luovutetaan vuosittain Suomen Jousiampujain Liitto ry:lle
Jyväs-Sulka ry:n jäsenmaksun määräytymistä varten ja
jäsenlehden (Jousiampuja) lähettämiseksi. Muita säännönmukaisia
tietojen luovutuksia ei tehdä.
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8. Tietojen poisto ja
rekisterin
hävittäminen

Rekisteriin merkityt tiedot jäsenestä poistetaan jäsenyyden ja
velvoitteiden päätyttyä.

9. Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle

Jyväs-Sulka ry ei siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

10. Rekisterin
suojauksen
periaatteet

Mikäli yhdistys päättää purkautua tai sen toiminta muusta syystä
loppuu, jäsenluettelo hävitetään, jollei henkilötietolain 34 § muuta
johdu.

A. Manuaalinen aineisto

Manuaalista aineistoa ei käytetä
B. ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tietojenkäsittelylaitteisto, johon rekisteri on sijoitettu
-

on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla

-

on suojattu haittaohjelmien torjuntaohjelmalla

-

ohjelmistopäivitykset suoritetaan automaattisesti.

Rekisteriin merkittyjä tietoja voivat käyttää yhdistyksen asioita
hoitavat henkilöt (yhdistyksen hallituksen jäsenet, varainhoitaja
sekä hallituksen mahdollisesti tiettyä toimintaa varten määräämät
henkilöt).
11. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietolain 26 § mukaan tarkastaa
rekisteriin talletetut tietonsa.
Käyttääkseen tarkastusoikeuttaan on rekisteröidyn otettava yhteyttä
yllämainittuun yhteyshenkilöön henkilötietolain 28 § mukaisesti.

12. Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista

Mikäli rekisteriin on merkitty virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai
vanhentunut henkilötieto, rekisteröidyllä on henkilötietolain 29 §
mukaan oikeus vaatia sen korjaamista.
Käyttääkseen korjausoikeuttaan on rekisteröidyn otettava yhteyttä
yllämainittuun yhteyshenkilöön.

13. Muut
henkilötietojen
käsittelyyn
liittyvät oikeudet

Yhdistyksen jäsenellä on yhdistyslain 11 § 2 mom mukaan oikeus
tutustua jäsenluetteloon. Näissä tapauksissa jäsenelle annetaan
tutustuttavaksi yhdistyslain mukaan luettelo, josta on poistettu muut
kuin nimi- ja kotipaikkatiedot.
Henkilötietolain 30 § mukaan
rekisterinpitäjää käsittelemästä
suoramainontaa, etämyyntiä ja
markkina- ja mielipidetutkimusta
sukututkimusta varten.

rekisteröidyllä on oikeus kieltää
häntä itseään koskevia tietoja
muuta suoramarkkinointia sekä
samoin kuin henkilömatrikkelia ja
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