JÄSENTIEDOTE 25.5.2018
Haukilahden venekerho ry
EU:n TIETOSUOJA-ASETUKSEN SOVELTAMINEN ALKAA TÄNÄÄN, TIEDÄ JA TUNNE
OIKEUTESI!
Tietosuojan historian suurin mullistus tapahtuu tänään 25.5.2018, kun EU:n yleisen
tietosuoja-asetuksen (GDPR) soveltaminen alkaa.
Myös Haukilahden venekerhon (jäljempänä HLVK) toiminnassa käsitellään tietosuojaasetuksessa tarkoitettuja henkilötietoja, kun esimerkiksi ylläpidämme yhdistyslain vaatimalla
tavalla jäsenrekisteriä seuran jäsenistä (yhteistyössä Suomen purjehdus- ja veneily ry:n
kanssa). Henkilötietoja käsitellään jäsenrekisterin lisäksi esimerkiksi vartiovuorojen
järjestelyitä ja katsastuksia varten sekä laituri- ja talvisäilytyspaikkojen järjestelyihin liittyen.
Niiltä osin kuin seuran toiminnassa kerätään ja käsitellään henkilötietoja, toimii HLVK
tietosuoja-asetuksessa tarkoitettuna rekisterinpitäjänä.
Olemme HLVK:ssa valmistautuneet tietosuoja-asetuksen voimaantuloon, ja pidämme
jatkossakin huolta jäsentemme henkilötietojen asianmukaisesta käsittelystä. Tässä
tiedotteessa kuvataan tarkemmin, mitä henkilötietoja ja mitä varten seuran toiminnassa
kerätään ja käsitellään ja mihin seuran oikeus näiden henkilötietojen käsittelyyn perustuu.
Tiedotteessa kuvataan myös, mitkä ovat rekisteröidyn (eli seuran jäsenen) oikeudet omien
henkilötietojensa ja niiden käsittelyn osalta.
Tietosuoja-asetuksen tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen tavoitteena on parantaa henkilötietojen suojaa ja
rekisteröityjen oikeuksia.
Keskeiset käsitteet


Tietosuoja tarkoittaa henkilötietojen oikeaoppista käsittelyä ja niiden suojaamista
luvattomalta käytöltä niin, että rekisteröidyn yksityisyys ja luottamus turvataan.



Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikenlaisia henkilöä tai hänen ominaisuuksiaan
kuvaavia merkintöjä. Henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi, henkilötunnus, osoite, iposoite, tai vesikulkuneuvon rekisteritunnus.



Henkilörekisterillä tarkoitetaan useampaa kuin yhtä henkilöä koskevaa tietojoukkoa,
josta rekisteröity voidaan tunnistaa. Tiedot voivat olla tallennettuna missä tahansa
muodossa - ei pelkästään sähköisesti (esimerkiksi: osallistumislista eskaaderiin
Excelissä, jossa henkilöiden nimet ja ruoka-allergiat on listattuna). Mikäli henkilötiedot
muodostavat rekisterin, on rekisterinpitäjän laadittava jokaisesta henkilörekisteristä
rekisteriseloste.



Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan kaikenlaista tiedoille tehtäviä käsittelytoimia
mm. henkilötietojen keräämistä, tallettamista, järjestämistä, käyttöä, siirtämistä,
luovuttamista, säilyttämistä, muuttamista, yhdistämistä, suojaamista, poistamista,
tuhoamista sekä muita henkilötietoihin kohdistuvia toimenpiteitä.



Rekisterinpitäjällä tarkoitetaan tahoa, jonka käyttöä varten henkilörekisteri
perustetaan ja jolla on oikeus määrätä henkilörekisterin käytöstä tai jonka tehtäväksi
rekisterinpito on lailla säädetty.

Rekisterinpitäjän velvollisuudet kasvavat
Uusi tietosuoja-asetus edellyttää, että rekisterinpitäjä (HLVK) osoittaa toimivansa asetuksen
mukaisesti. Osoitusvelvollisuuden ohella tietosuoja-asetus edellyttää, että rekisteripitäjä
antaa tiivistä, läpinäkyvää, helposti ymmärrettävää ja helposti saatavaa tietoa henkilötietojen
käsittelystä. Tätä kutsutaan informointivelvoitteeksi.
Henkilötietojen käsittely Haukilahden venekerhon toiminnassa
HLVK kerää vain toimintansa kannalta välttämättömiä henkilötietoja, joiden käyttötarkoitus
on ennalta määritelty. Tietojen tallettaminen jäsenrekisteriä ja yhdistyksen perustoimintaa
varten on oikeutettua. Sen sijaan esimerkiksi markkinoinnin tulee perustua rekisteröidyn
suostumukseen. Tyypillisiä henkilötietoja, joita HLVK toimintaansa varten kerää, ovat
esimerkiksi seuran jäsenen nimi ja yhteystiedot, kuten osoite, puhelinnumero ja
sähköpostiosoite. Seuran toiminnassa kerätään henkilötietoja seuraavissa yhteyksissä:
1) Jäsenrekisteri SUULI (rekisterinpitäjiä ovat sekä HLVK että Suomen purjehdus ja veneily
ry.)
 Suuli on Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n jäsenseuroilleen tuottama jäsen- ja
venerekisteriohjelma. Se on myös paikallisyhdistysten käyttöön sovitettu
laskutusohjelmisto, jonka kautta jäsen- yms. maksut voidaan laskuttaa suoraan.
 Liiton jäsenseura on velvollinen ylläpitämään kaikkien jäsen- ja venetietoja (mukaan
lukien tietoja veneiden katsastuksesta ja mittakirjoista) liiton hallinnoimassa
jäsenyhdistysten yhteisessä rekisterissä.
 SPV:n jäsenseurat voivat hallita Suulissa seuransa, jäseniensä ja veneidensä tietoja.
 Yksittäinen jäsenseuran jäsen voi päivittää omia yhteystietojaan, katsella veneensä
katsastustietoja ja tulevaisuudessa myös ilmoittautua koulutuksiin. Lisäksi katsastajat
voivat tehdä katsastuspöytäkirjoja Suulissa.
 Linkki SUULIIN: http://spv.fi/teema/suuli-jasenrekisteri/
2) Katsastuslistat, tiedot jäsenten veneiden katsastuksista ja katsastuksiin ilmoittautuminen
3) Vartiointiin liittyvät listat (vartiovuorolistassa jäsenen tai vartijan nimi ja puhelinnumero)
4) Venepaikkatiedot (laituripaikka- ja talvisäilytyspaikat)
5) Veneiden yhteisnostoihin- ja laskuihin liittyvät listat (nimi, puhnro, veneen nimi ja
tiedot)
6) Osallistumislistat kerhon toimintaan liittyviin tilaisuuksiin (kokoukset, tapahtumat ja
tilaisuudet)

Millä perusteella henkilötietoja käsitellään?
Henkilötietojen käsittelylle on aina oltava laillinen peruste. HLVK:n tietosuoja-asetuksen
mukaiset perusteet henkilötietojen käsittelylle seuran toiminnassa ovat:






Lakisääteinen velvoite. HLVK:n toimintaan sovelletaan yhdistyslakia, jonka 11 §:n
mukaan "yhdistyksen jäsenistä on hallituksen pidettävä luetteloa. Luetteloon on
merkittävä kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka". Yhdistyksen jäsenrekisteri
on siten lain mukaan pakollinen.
Yhdistyksen toimintaan perustuva oikeutettu etu. Muiden kuin lakisääteiseen
velvoitteeseen perustuvan henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun tai
rekisteröidyn suostumukseen. Esimerkiksi jäsenille toimitettavien seuran toimintaan
liittyvien laskujen lähettäminen ei olisi mahdollista, mikäli seuran tiedossa ei olisi
jäsenten yksityiskohtaisempia yhteystietoja (posti / sähköpostiosoite). Myöskään
vartiointia ja katsastuksia ei olisi mahdollista järjestää tarkoituksenmukaisesti ilman
näihin tehtäviin liittyvien henkilötietojen keräämistä.
Rekisteröidyn antama suostumus. HLVK pyytää 25.5.2018 alkaen aina rekisteröidyn
suostumuksen mahdolliseen henkilötietojen luovutukseen. Seuran toiminnassa tämä
voisi tulla kyseeseen lähinnä tilanteissa, joissa jäsenten yhteystiedot annettaisiin
seuran yhteistyökumppaniyrityksen käyttöön (esimerkiksi markkinointitarkoituksiin).

Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään?
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin käsittelyn peruste on olemassa. Käsittelyn peruste
on usein lainsäädäntö, oikeutettu etu tai yksilöidyissä tapauksissa rekisteröidyn suostumus.
Käytetäänkö verkkosivustoilla evästeitä ja mitä ne ovat?
Voimme käyttää verkkosivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni,
käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, jonka avulla HLVK voi
yksilöidä sivustoilla usein vierailevat kävijät, helpottaa kävijöiden kirjautumista sivustoille
sekä mahdollistaa yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien
tietokoneita tai tiedostoja. Mikäli sivustoillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan
edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu esim. Internet Explorer -selainohjelman
”Työkalut” -valikosta löytyvän ”Internet asetukset” -valikon kautta kohdasta ”Suojaus”.

Miten rekisteröity voi vaikuttaa henkilötietojensa käsittelyyn?
Rekisteröidyn oikeuksia ovat omien henkilötietojen tarkastaminen, virheellisten tietojen
korjaaminen ja tietojen poistaminen. Emme voi kuitenkaan poistaa sellaisia tietoja, joiden
käsittelyyn HLVK:lla on lainsäädännöstä johtuva velvoite tai joihin seuralla on toiminnan
tarkoituksenmukaisuus huomioiden oikeutettu etu. Rekisteröity voi milloin tahansa
peruuttaa suostumuksensa tietojensa käsittelyyn, mikäli tietojen käsittely perustuu

suostumukseen. Jokaisen jäsenen tuleekin huolehtia siitä, että jäsenrekisteri SUULI:n tiedot
ovat jäsenten tietojenluovutusta koskevien määrittelyjen osalta ajan tasalla.
Luovuttaako tai siirtääkö HLVK henkilötietoja kolmansille osapuolille?
HLVK ei lähtökohtaisesti luovuta tietoja kolmansille osapuolille. Jäsenrekisterin (SUULI) osalta
HLVK:n lisäksi rekisterinpitäjä on Suomen purjehdus ja veneily Ry, joka ylläpitää SUULIjäsenrekisteriä. Näin ollen jäsenrekisterin tiedot ovat suoraan myös Suomen Purjehdus ja
veneily Ry:n saatavilla.
HLVK ei luovuta 25.5.2018 jälkeen jäsenten henkilötietoja markkinointi- tai muihinkaan
tarkoituksiin ilman rekisteröidyn nimenomaista suostumusta. Tarvittaessa HLVK pyytää
rekisteröidyiltä suostumuksen tietojen luovuttamiseen.
Tilanteissa, joissa tietojen luovutus perustuu lainsäädäntöön, voi HLVK:lla olla velvollisuus
tietojen luovuttamiseen (esimerkiksi viranomaisille). Tällaisissa tilanteissa henkilötietojen
luovutus tietyille kolmansille tahoille voi tulla kyseeseen myös ilman rekisteröidyn
suostumusta.
Miten HLVK suojaa henkilötietoja?
Jäsenrekisterin (SUULI) osalta tiedot tallennetaan sähköisessä muodossa tietojärjestelmään.
Sähköisesti tallennettujen rekisteritietojen käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista
käyttäjätunnusta ja salasanaa. Oikeus henkilötietojen käsittelyyn annetaan seuran
toiminnassa niille henkilöille, joilla on seuran tehtäviin perustuva tarve käsitellä jäsentietoja.
Henkilötietoja käsitteleville henkilöille on annettu opastusta henkilörekisterin käytöstä ja
henkilötietojen käsittelystä asetuksen vaatimusten mukaisesti.
Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään venekerhon
tiloissa ja paperitulosteet tuhotaan välittömästi sen jälkeen, kun tiedoille ei ole seuran
toiminnan kannalta tarvetta (oikeutettua perustetta).
Tärkeät toimenpiteet HLVK:n jäsenille
1) TARKISTA TIETOJESI AJANTASAISUUS SUULISTA! Jäsenrekisteri Suulissa ei ole toistaiseksi
oletusarvona tietojenluovutuskieltoa päällä. Käy itse omilla jäsentunnuksillasi tai
ilmoittamalla HLVK:n jäsenasioista vastaavalle, että asettaa kiellot/suostumukset omalta ja
alaikäisten lasten osalta ajantasaisiksi.
http://spv.fi/teema/suuli-jasenrekisteri/
Mikäli haluat lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä seuran toiminnassa tai yleisesti
rekisteröidyn oikeuksista, voit ottaa yhteyttä seuran hallituksen jäseniin. Tietosuoja-asioissa
hallituksen yhteyshenkilönä toimii:

Jaakko Knuutila, jaakko.t.knuutila@gmail.com, puh. 040 7710900
Lisätietoja ja hyödyllisiä linkkejä
Suomen purjehdus ja veneily ry:n tietosuoja-asetusta koskeva sivusto:
http://spv.fi/teema/gdpr/

TIETOSUOJASELOSTEET
HLVK toiminnassa ylläpidettävistä rekistereistä on laadittu tietosuoja-asetuksen mukaiset
selosteet, jotka ovat kaikkien saatavilla. Selosteet tullaan lähiaikoina viemään myös seuran
verkkosivuille.

