Kontiolahden Urheilijat ry:n jäsen- ja
osallistujarekisterin tietosuojaseloste
Päivitetty 8.4.2020

1. Rekisterinpitäjä
Kontiolahden Urheilijat ry
PL 23 81101 KONTIOLAHTI
p. 0400 625 640
office@kontiolahtibiathlon.com
y-tunnus 0802960-9

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö ja yhteystiedot
Tiina Savolainen
office@kontiolahtibiathlon.com
+358 400 625 640

3. Rekisterin nimi
Jäsen- ja osallistujarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
Tietojen käsittely perustuu yhdistysten jäsenten osalta Kontiolahden Urheilijat ry:n oikeutettuun etuun
eli yhdistyksen jäsenyyteen. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on:

ylläpitää Yhdistyslain mukaista jäsenluetteloa

jäsenasioiden hoito, kuten tiedottaminen, yhteydenpito, kilpailutoiminta, jäsenmaksujen hallinta
sekä kurinpidolliset toimet

harrastustoiminnan, tapahtumien sekä keskustelu- ja koulutustilaisuuksien järjestäminen

toiminnan kehittäminen, tilastointi ja raportointi.

Tietojen käsittely perustuu toimihenkilöiden (ml. joukkueen johtaja, ohjaaja, valmentaja, tiedottaja)
osalta KontUn oikeutettuun etuun eli sovittuun yhteistyöhön.
Henkilötietojen käsittely perustuu tapahtumiin, kursseille ja koulutuksiin osallistujien osalta
sopimukseen tai KontUn oikeutettuun etuun (suoramarkkinointi) ja henkilötietojen käyttötarkoitus on
osallistujalistojen ja järjestettävien tapahtumien hallinnointi sekä osallistujien tiedottaminen.

5. Rekisterin tietosisältö ja rekisteröityjen ryhmät
Rekisterissämme käsitellään Kontiolahden Urheilijat ry:n (myöhemmin: KontU) jäsenien ja sen entisten
jäsenien sekä KontUn järjestämiin koulutuksiin ja tapahtumiin osallistuvien / osallistuneiden henkilöiden
henkilötietoja.
Seuran toimintaan liittyvien organisaatioiden yhteyshenkilöiden sekä seuran luottamushenkilöiden
henkilötietoja käsitellään erillisissä rekistereissä.
Rekisteröityessä kysyttävät tiedot
Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja yhdistyksen henkilöjäsenistä:

Yhdistyslain 11 §:n vaatimat henkilötiedot eli jäsenen nimi sekä kotipaikka

Alaikäisen jäsenen osalta
- Tarpeelliset huoltajan suostumukset esim. jäsenyyteen, tietojen julkaisemiseen,
harrastustoimintaan ja palveluiden käyttöön liittyen
- Alaikäisen huoltajan nimi ja yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)







Jäsenyyteen liittyvät tiedot, kuten jäsennumero, jäsentyyppi, jäsenmaksuihin ja muihin laskuihin
liittyvät tiedot
Yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
Valokuva (vapaaehtoinen)
Tiedot osallistumisesta jäsen- ja harrastustoimintaan sekä keskustelu- ja koulutustilaisuuksiin
Muut rekisteröidyn itsensä luovuttamat henkilötiedot, kuten perheenjäsenet KontUssa

Yhdistyksessä toimivien päättäjien, yhteistyökumppanien ja toimihenkilöiden tietoja ei kerätä myClubin
rekisteriin.
Muut tiedot
Ryhmät, joihin henkilö kuuluu (esim. ampumahiihto, maastohiihto). Vain osa ryhmistä on jäsenten
vapaasti valittavissa; pääkäyttäjät voivat tarvittaessa lisätä jäseniä heidän suostumuksellaan muihin
ryhmiin.
Suppea jäsenrekisteri
myClub rekisterin lisäksi seuralla on käytössä excel-muotoinen jäsenrekisteri. Tähän jäsenrekisteriin
kirjataan ne henkilöt, joiden ei ole välttämätöntä rekisteröityä myclubiin. Tällaisia jäseniä ovat
esimerkiksi perhejäsenet. Näistä henkilöistä seura taltio vain yhdistyslain edellyttämät tiedot, eli koko
nimen ja kotipaikan. Lisäksi jäsentyyppi kirjataan rekisteriin (perhejäsen, aikuisjäsen tms.).

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröidyn oma ilmoitus ja suostumus
Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään esim. jäseneksi liityttäessä, jäsenyyden aikana tai
kurssille/koulutukseen ilmoittauduttaessa. Jäsen on velvollinen päivittämään muuttuneet yhteystietonsa
myClubiin.
Tietoja saadaan myös valmentajilta ja ohjaajilta
Seuran toimintaan osallistuvien henkilöiden tietoja voidaan saada rekisteriin myös ryhmien
vastuuvetäjiltä ja seuran valmentajilta. Tällaisten tietojen luovuttaminen seuran rekistereihin perustuu
aina henkilön omaan suostumukseen, ja mikäli kyseessä on alle 18-vuotias jäsen, hänen huoltajansa
suostumukseen.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai
ETA-alueen ulkopuolelle
Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Poikkeuksena on osallistujalistojen
luovuttaminen koulutusten järjestäjille, tilaajille tai kouluttajille sekä jäsentietojen luovuttaminen
lajiliitoille niiden niin vaatiessa.
Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin, eikä niitä siirretä EU:n tai ETA-alueen
ulkopuolelle.
Rekisterinpitäjä käyttää ulkoisen palveluntarjoajan (Taikala Oy, myClub-palvelu) sähköistä
jäsenpalvelua, jonka avulla rekisterinpitäjä hallinnoi jäsen- ja osallistujarekisteriä,
tapahtumailmoittautumisia, läsnäoloseurantaa ja jäsenviestintää. Tarvittaessa yhdistys voi hoitaa
laskutustaankin palvelun kautta.

8. Suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika
Jäsenrekisterin tiedot tarkistetaan vuosittain perustuen jäsenmaksun maksaneisiin henkilöihin.
Jäsentiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on KontUn jäsen tai osallistuu seuran
järjestämään toimintaan.
Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuoden ajan. Jos jäsen
erotetaan maksamattoman jäsenmaksun takia, tietoja säilytetään enintään 10 vuoden ajan. Jäsenen
itse erotessa yhdistyksestä tiedot poistetaan saman tien.

Enintään 10 vuoden säilytysaika koskee myös muita myClubiin rekisteröityneitä (satunnaiset kursseille
ja koulutuksiin osallistujat ym.). Rekisteriä siivotaan kuitenkin vuosittain ja todellinen tietojen
säilytysaika voi olla merkittävästi lyhyempi. Manuaalista kopiota ei jäsenluettelosta ole, pois lukien
tilinpäätöksen vaatima jäsenluettelo. Tämä jäsenluettelo säilytetään lukitussa tilassa. Huomioitavaa on,
että rekisterin tietoja voidaan säilyttää edellä mainittua kauemmin, mikäli siihen on laillinen peruste ja
säilyttäminen on tarpeen rekisterin tarkoituksen toteuttamiseksi.
Sähköisen jäsenrekisterin tietoihin on pääsy vain määritellyillä henkilöillä heidän tehtäviensä
edellyttämässä laajuudessa.
myClub-palvelun (www.myclub.fi) tiedot on tallennettu tietokantapalvelimelle, jonne pääsy vaatii
käyttäjätunnuksen ja salasanan sekä tietokantapalvelimen osoitteen. myClub-palvelun sisältämät tiedot
sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tallennetut tiedot on varmennettu kaksinkertaisella
tietokantavarmennuksella, joka on vahvasti salattu.
myClub-palveluun sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Käyttäjätunnus
ja salasana on vahvasti salattu ja vain rekisteröidyn henkilön omassa tiedossa. Kaikki tietoliikenne
järjestelmässä on SSL-suojattu.

9. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyn oikeudet:
Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Rekisteröity voi antaa
KontUlle kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja.
Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin
tahansa:
- saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
- saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat KontUn käsittelemät henkilötiedot (tämä
on myClubiin rekisteröityneille mahdollista omilla henkilökohtaisilla tunnuksilla)
- vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä (omien tietojen
päivittäminen ja korjaaminen on myClubiin rekisteröityneille mahdollista omilla henkilökohtaisilla
tunnuksilla)
- 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 KontUn oikeutettu etu;
- saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle:
- vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista
Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän
tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdassa mainitulle henkilölle. Yhdistys voi pyytää rekisteröityä
tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja yhdistyksellä on oikeus pyytää rekisteröityä todistamaan
henkilöllisyytensä ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta, mikäli
siihen on lainsäädännölliset perusteet.
Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen
Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpakka tai työpaikka
sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan
tietosuojakäytännön mukaisesti.
Pakolliset tiedot
Yhdistyslain 11 § mukaan yhdistysten on kirjattava jäsenistään vähintään seuraavat tiedot:
- täydellinen nimi
- kotipaikka
Lisäksi KontUn jäsenrekisterissä säilytetään kohdassa 5 ”Rekisterin tietosisältö ja rekisteröityjen
ryhmät” mainittuja tietoja. Näiden muiden tietojen säilyttämisen perusteena on yhdistystoiminnan sujuva
hallinnointi, jäsenistön kontaktointi, laskuttaminen sekä tiedottaminen.

Seuraus mikäli tietoja ei luovuta
Seuran jäseneksi ei voida hyväksyä henkilöä, joka ei luovuta jäsenrekisteriin tarvittavia tietoja.
Yhteydenotot
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut
yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen: office@biathlon-kontiolahti.fi. Rekisteröity voi
myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen: Kontiolahden Urheilijat
ry, Napakympintie 42, 81100 Kontiolahti (käyntiosoite) Huom! Postiosoite on PL 23, 81101 Kontiolahti.
Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämän
ilmoituksen viimeisin päivitysajankohta näkyy ensimmäisellä sivulla.

