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SELOSTE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ
Pargas Idrottsförening käsittelee henkilötietoja harjoittaessaan yhdistyksen
perussäännöissä, toimintasäännöstössä ja periaateasiakirjassa määriteltyä
toimintaa, sekä tarkemmin määriteltynä vuotuisessa toimintasuunnitelmassa.
Henkilötiedot
käsitellään
yhdistyksen
rekisterissä,
nimeltään
Pargas
Idrottsförenings medlemsregister, koskien jäseniä, yhteistyökumppaneita ja
asiakassuhteessa olevia henkilöitä.
Yhdistyksen jäsenrekisteriä ylläpidetään verkkopohjaisen jäsentietojärjestelmän
kautta, nimeltään myClub. Jäsentietojärjestelmän tarjoaa Taikala Oy (Y-tunnus
2254831-7). Pargas Idrottsförening hallinnoi täysvaltaisesti järjestelmään
syötettyjä tietoja ja toimii rekisterinpitäjänä.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Jäsenrekisterin tietoja käytetään
 jäsenmaksujen ja yhdistystoiminnan yhteydessä kerättyjen muiden
maksujen laskutukseen,
 yhteistyökumppaneiden
ja
asiakassuhteessa
olevien
henkilöiden
laskuttamiseen,
 tietojen
lähettämiseen
jäsenille,
yhteistyökumppaneille
ja
asiakassuhteessa oleville henkilöille,
 välineiden ja varusteiden tilaamiseen ja hankkimiseen yhdistyksen
jäsenille,
 jäsenille tarvittavien vakuutusten hankkimiseen,
 kutsuihin ja ilmoittautumisiin yhdistyksen järjestämiin kilpailuihin,
turnauksiin ja tapahtumiin sekä niihin liittyvien matka-, ruoka- ja
majoitusvarausten tekemisiin,
 ilmoituksiin kolmansien osapuolten järjestämiin kilpailuihin ja tapahtumiin
sekä niihin liittyvien matka-, ruoka- ja majoitusvarausten tekemisiin,
 tilastoihin ja raportointiin sekä yhdistyksen toiminnan kehittämiseen.
Yhdistyslain nojalla käsiteltävät henkilötiedot
Yhdistyslain 3. luvun 11 §:n mukaan yhdistyksellä on velvollisuus pitää
jäsenluetteloa, joka sisältää jäsenten nimet ja kotipaikkakunnat. Yhdistyslain
mukaan jäsen on velvollinen maksamaan yhdistyksen kokouksen vahvistaman
jäsenmaksun. Eri jäsenluokilla ja ikäryhmillä voi olla erilaisia maksuja. Näin ollen
jäsenrekisteriin merkitään tiedot jäsenluokista ja jäsenten syntymäajoista sekä
yhteystiedot posti- ja sähköpostiosoitteina. Tähän tarkoitukseen käsitellään

niitten jäsenten osalta, jotka eivät ole täyttäneet 18 vuotta, myös lasten
huoltajien nimet, osoitteet ja sähköpostiosoitteet.
Sopimusten täyttämistä varten käsiteltävät henkilötiedot
Sopimusten täyttämiseksi, kuten tiettyjen toimintamuotojen toteuttamiseksi,
joihin jäsenet, kun myös ulkopuoliset henkilöt, ovat ilmoittautuneet, sekä
vakuutusten
hankkimiseksi, käsitellään
tarvittaessa myös osallistujien
henkilötunnukset sekä sellaisia tietoja osallistujien erikoisruokavalioista,
terveydestä ja voinnista, jotka tarvitaan osallistujien turvallisuuden takaamiseksi
osallistuessaan toimintaan. Rekisteri sisältää myös yhdistyksen päättäjien,
toimitsijoiden, valmentajien ja johtajien nimet, tittelit, postiosoitteet,
sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot, sekä työsuhteessa olevien henkilöiden
osalta tämän lisäksi myös henkilötunnukset.
Sopimusten täyttämiseksi viitaten käsitellään myös yhteistyökumppaneiden
yhteystietoja ja yhteystietoja asiakassuhteessa oleville henkilöille, tehtyjen
sopimuksen mukaisesti.
Yhteisymmärrykseen perustuva henkilötietojen käsittely
Puhelinnumeroiden rekisteröinti, joka ei perustu sopimusten täyttämiseksi,
tapahtuu yhteisymmärryksen perusteella, kun rekisteröity itse ilmoittaa tiedon.
Valokuvat
ja
videokuvaukset
ovat
henkilötietoja,
joita
käsitellään
yhteisymmärryksen perusteella, kun suostumus siihen on annettu. Rekisteröidyn
suostumus kuvien ja videokuvausten julkaisemiseen, tai huoltajan suostumus,
jos rekisteröity on alle 18-vuotias, rekisteröidään tietojärjestelmään. Muita
tietoja, joita ei käsitellä yhdistyslain nojalla tai sopimusten täyttämiseksi, mutta
jotka
rekisteröity
itse
tain
hänen
huoltajansa
on
syöttänyt
jäsentietojärjestelmään, rekisterinpitäjä voi käsitellä rekisterin tarkoituksen
mukaisesti, katsoen että käsittely perustuu yhteisymmärrykseen.
Säännönmukaiset tietolähteet
Liittyessään yhdistykseen ja ilmoittautuessaan yhdistyksen eri toimintoihin
rekisteröity tai hänen huoltajansa ilmoittaa itse tarvittavat tiedot. Yhdistyksen
jäsenet ovat velvollisia päivittämään rekisterissä olevat pakolliset tiedot
ensinnäkin itse – jollei tälle ole teknisiä mahdollisuuksia, muutetut tiedot
voidaan ilmoittaa rekisterinpitäjälle sähköpostitse. Rekisterin tietolähteinä
käytetään myös eri toimijoiden kanssa tehtyjä yhteistyösopimuksia.
Tietojen luovutukset
Yhdistyksen jäsenrekisterin tietoja ei yleensä luovuteta kolmansille osapuolille.
Tietoja luovutetaan ainoastaan silloin, kun se on tarpeellista sopimusten
täyttämiseksi, kuten kolmansien osapuolten järjestämiin kilpailuihin ja
tapahtumiin osallistumiseksi, sekä ruoan ja majoitusten ja muiden tarpeellisten
palvelujen järjestämiseksi näiden tilaisuuksien yhteydessä.
Tietoja ei koskaan luovuteta suoramarkkinointiin. Yhdistys voi kuitenkin sopia
yhteistyökumppaneidensa kanssa, että jäsenille tarjotaan tietoja ja tarjouksia
sisäisen jäseninformaation välityksellä, kuitenkin niin että yhdistys itse toteuttaa
jakelun.
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jäsentietojärjestelmän, pääsee järjestelmän ylläpitäjänä yhdistyksen rekisterissä
oleviin tietoihin käsiksi.
Viitaten yhdistyksen oikeutettuun etuun yhdistyksen päättäjien, toimitsijoiden,
valmentajien ja johtajien sekä työntekijöiden nimet ja yhteystiedot, sekä kuvia
ja videokuvauksia näistä, julkaistaan yhdistyksen verkkosivuilla ja julkaisussa.
Yhdistyksen oikeutetun edun perusteella julkaistaan myös nimet, kuvat ja
videokuvaukset yhdistyksen eliittiurheilijoista. Lisäksi yhdistys julkaisee nimiä,
valokuvia ja videokuvauksia henkilöistä, jotka ovat antaneet siihen
suostumuksensa.
Yhdistys ei koskaan lähetä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, paitsi jos asia
koskee kansainvälistä yhteistyötä tai kansainvälistä kilpailutoimintaa, johon
osallistuminen edellyttää, että rekisteröidyn henkilön tiedot on toimitettava EU:n
tai ETA:n ulkopuolelle olevalle osapuolelle.
Suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika
Yhdistyslain nojalla kerättyjä jäsentietoja säilytetään jäsenrekisterissä niin kauan
kuin henkilö on yhdistyksen jäsen, kuitenkin niin että entisten jäsenten tiedot
poistetaan yhdistyksen omasta toimesta vain kerran vuodessa. Sopimusten
täyttämiseksi kerättyjä henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on
tarpeellista toimeksiannon suorittamiseksi ja sen jälkeen enintään kahden
vuoden ajan, suorituksista johtuvien jälkiselvityksien mahdollistamiseksi. Muut
henkilötiedot, jotka on kerätty rekisteriin yhteisymmärryksen perusteella,
säilytetään niin kauan kuin yhdistys pitää sitä tarpeellisena tai kunnes
rekisteröity vaatii oikeuttaan saada tiedot poistetuksi.
Jäsenillä on pääsy omiin tietoihinsa osoitteessa www.myclub.fi henkilökohtaisen
käyttäjänimen ja salasanan avulla. Vain niillä jäsenillä, joille yhdistyksen
keskushallinto on myöntänyt jäsenrekisterin hallinnointioikeudet, on pääsy
rekisterin kokonaistietoihin henkilökohtaisen käyttäjänimen ja salasanan avulla.
Palveluntarjoaja tallentaa tiedot sähköisesti lukittuihin ja vartioituihin tiloihin.
Tietoja suojataan kaksinkertaisella tietokantavarmennuksella, jonka käyttö vaatii
vahvan tunnistamisen. Kaikki järjestelmän tietoliikenne on SSL-suojattu.
Rekisteröidyn tarkistusoikeus ja tietojen oikaisu
Yhdistyksen rekisterissä rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus, ilmoitettuaan
hakuun tarvittavat tiedot, saada tietää, mitä tietoja hänestä on rekisteröity tai
että rekisterissä ei ole tietoja kyseisestä henkilöstä.
Rekisteröity, joka yllä mainittuun viitaten haluaa tarkistaa itsensä koskevat
tiedot, tulee itse allekirjoittamassaan tai vastaavasti varmennetussa asiakirjassa,
pyytää tätä rekisterinpitäjältä.
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää käyttötarkoitukseen nähden
vääriä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita tietoja. Oikaisut tehdään
omasta aloitteestaan tai rekisteröidyn pyynnöstä ilman aiheetonta viivytystä. Jos
rekisterinpitäjä ei hyväksy rekisteröidyn tietojen oikaisemista tai poistamista
koskevaa pyyntöä, rekisterinpitäjän on toimitettava tästä kirjallinen todistus,
jossa ilmoitetaan myös epäämisen syy.

Rekisteröity joka on tyytymätön yhdistyksen henkilötietojen käsittelyyn, voi
viedä asian valvontaviranomaisille.

