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Rekisterinpitäjä

Yhteyshenkilö rekisteriä
koskevissa asioissa

Nimi ja y-tunnus
SF-Caravan Kuopion Seutu Ry
Y-tunnus 1003154-8
Osoite
Jänneniementie 264, 70940 JÄNNEVIRTA
Puhelinnumero
+358 50 3098012
Sähköpostiosoite
Kirjoita tähän yhdistyksen sähköpostiosoite
www-sivut
www.sfc-kuopionseutu.net
Nimi
Pekka Haapaniemi
Puhelinnumero
+358 50 5665943
Sähköpostiosoite
pekka.haapaniemi@elisanet.fi

Rekisterin nimi

SF-Caravan Kuopion Seutu Ry:n matkustajarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus ja käsittelyn
oikeusperusteet

Rekisterin pitäjä on perustanut majoitusrekisterin leirintäalueella
majoittuvien tietojen hallintoimista varten. Matkustajatietoja ja
matkustajarekisteriä käytetään yleisen järjestyksen ja
turvallisuuden ylläpitämiseksi sekä rikosten ennalta estämiseksi ja
selvittämiseksi sekä tilastojen laatimiseen majoitus- ja
ravitsemislain mukaisesti.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyn tiedot tallennetaan matkustajarekisteriin. Rekisteriin
tallennetaan majoittujan etunimi, sukunimi, lähiosoite, postiosoite,
puhelinnumero, sähköpostiosoite, SF-Caravanin jäsennumero (jos
on) leirintäpaikkanumero

Säännönmukaiset
tietolähteet

Kuvaus siitä, mistä rekisteriin tallennettavat tiedot
säännönmukaisesti saadaan. Tietoja voi kertyä rekisterinpitäjän
omassa toiminnassa, niitä voidaan saada rekisteröidyltä itseltään
tai luovutuksina muista henkilörekistereistä. Jos tietoja saadaan
luovutuksen muualta, ilmoita millä perusteella luovutus tapahtuu.
Perusteena voi olla esimerkiksi rekisteröidyn suostumus tai lain
säännös. Henkilötietolaki ei edellytä säännönmukaisten
tietolähteiden ilmoittamista, mutta se on tarkoituksenmukaista
henkilötietojen käsittelyn kuvaamisen kannalta.

Tietojen säännönmukaiset
luovutukset

Luovutetaanko henkilötietoja säännönmukaisesti? Jos tietoja
luovutetaan, kenelle niitä luovutetaan. Kerro myös, mitä tietoja
luovutetaan ja mihin luovuttaminen perustuu. Luovutuksen
perusteena voi olla rekisteröidyn suostumus tai lain säännös.
Henkilötietojen käsittelyn ulkoistamistilanteisiin liittyvä tietojen
antaminen toimeksi saaneelle ei ole henkilötietojen luovuttamista.
Ilmoita ulkoistamisesta selosteen kohdassa Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus.

Henkilötietojen säilytys

Kerro kuinka kauan rekisterin henkilötietoja säilytetään. Kun
käsittelyn perustetta ei enää ole, on tiedot hävitettävä.
Säilytysaikaan voivat vaikuttaa myös kirjanpitolaki sekä majoitusja ravitsemislaki.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n Tämän rekisterin tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle.
ulkopuolelle
Rekisterin suojauksen
periaatteet

Manuaalisen aineiston suojausta voidaan kuvata esimerkiksi
maininnalla säilytyksestä lukitussa tilassa. ATK:lla käsiteltävien
tietojen osalta ilmoitetaan, miten tiedot on suojattu organisaation
ulkopuolisilta sekä miten niiden käyttöoikeudet on rajattu
organisaation sisällä. Kerro suojauksen yleisistä periaatteista. Älä
ilmoita tietoturvaa vaarantavia yksityiskohtia. Kohtaan on myös
hyvä merkitä, onko rekisteriin tallennetut henkilötiedot säädetty
salassa pidettäviksi.

Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä
koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu tai ettei
rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.
Pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjälle kirjallisesti (sähköpostilla tai
kirjeitse).

Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusasioissa sekä virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen
tai vanhentuneen tiedon oikaisua koskevissa asioissa rekisteröity
voi ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle,
mikäli hänen oikeuksiaan on rikottu. Suomessa valvovana
viranomaisena toimii Tietosuojavaltuutetun toimisto,
www.tietosuoja.fi.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä
häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja
muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta
samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.
Suoramarkkinointikiellosta voi halutessaan ilmoittaa
rekisterinpitäjälle.

