Slalom66 ry:n jäsen- ja yhteistyökumppanirekisterin tietosuojaseloste
1. Rekisterin pitäjä
Slalom66 ry
info(at)slalom66.fi
www.slalom66.fi
2. Yhteyshenkilöt
Linus Ahlgren
info(at)slalom66.fi
3. Rekisterin nimi
Slalom66 ry:n jäsen- ja yhteistyökumppanirekisteri
4. Rekisteröidyt
Rekisterissämme käsitellään Slalom66 ry:n jäsenien ja sen entisten jäsenien sekä Slalom66 ry:n toimintaan
liittyvien organisaatioiden yhteyshenkilöiden sekä sen luottamushenkilöiden henkilötietoja. Lisäksi
rekisterissä käsitellään Slalom66 ry:n järjestämiin leireihin ja tapahtumiin osallistuvien / osallistuneiden
henkilöiden henkilötietoja
5. Rekisterin käyttötarkoitus
Tietojen käsittely perustuu yhdistysten jäsenten osalta Slalom66 ry:n oikeutettuun etuun eli yhdistyksen
jäsenyyteen. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on:
-

ylläpitää Yhdistyslain mukaista jäsenluetteloa
jäsenasioiden hoito, kuten tiedottaminen, yhteydenpito, palkitseminen, kilpailutoiminta,
jäsenmaksujen hallinta sekä kurinpidolliset toimet
harrastustoiminnan, tapahtumien sekä keskustelu- ja koulutustilaisuuksien järjestäminen
toiminnan kehittäminen, tilastointi ja raportointi.

Tietojen käsittely perustuu toimihenkilöiden (ml. valmentaja, apuvalmentaja, tiedottaja) osalta Slalom66
ry:n oikeutettuun etuun eli sovittuun yhteistyöhön.
Henkilötietojen käsittely perustuu yhteistyökumppaneiden osalta sopimukseen tai Slalom66 ry:n
oikeutettuun etuun (suoramarkkinointi) ja henkilötietojen käyttötarkoitus on Slalom66 ry:n
yhteistyökumppaneiden välisen yhteistyösuhteen hoitaminen, kehittäminen ja tilastointi.
6. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään tapahtumiin ja muuhun toimintaan osallistuvien henkilötietoja. Rekisteriin kerätään
tapahtumasta riippuen muun muassa seuraavia tietoja: nimi, yhteystiedot (sähköpostiosoite,
puhelinnumero kotiosoite), kotipaikka, laskutustiedot, syntymäaika, sukupuoli, allergiatiedot, valokuva,
tiedot osallistumisesta jäsen- ja harrastustoimintaan ja mahdollisia muita tapahtumaan osallistumiseen
tarvittavia tietoja sekä alaikäisen huoltajan nimi ja yhteystiedot.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Slalom66 ry:n toimintaan tai järjestettäviin tapahtumiin osallistujat ilmoittavat itse rekisteriin tallennettavat
tiedot ilmoittautumislomakkeella tai suullisesti tapahtuman järjestäjälle. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan
muuttuneet tietonsa Slalom 66 ry:lle.
8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta pääsääntöisesti kolmansille osapuolille. Poikkeuksena osallistuja- ja jäsenlistojen
luovuttaminen lajiliitolle, kilpailujen järjestäjille sekä seuran kirjanpidosta vastaavalle taholle.
Majoitustiedot ja allergiatiedot luovutetaan majoitus- ja ravintolapalveluiden tarjoajille.
Rekisterinpitäjä käyttää ulkoisen palveluntarjoajan (Taikala Oy, myClub-palvelu) sähköistä jäsenpalvelua,
jonka avulla rekisterinpitäjä hallinnoi jäsen- ja yhteistyökumppanirekisteriä, laskutusta,
tapahtumailmoittautumisia, läsnäoloseurantaa ja jäsenviestintää.
9. Tietojen siirto EU- ja ETA -maiden ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA -maiden ulkopuolelle.
10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri säilytetään lukitussa tilassa ja se on suojattu salasanalla. Rekisterin tietoihin on pääsy vain
määritellyillä henkilöillä heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Kaikkia kerättyjä tietoja käsitellään
kansallisen lainsäädännön ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.
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 varmennettu 2 kertaisella
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.
11. Henkilötietojen säilytysaika
Jäsentiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on Slalom66 ry:n jäsen tai sopimuskumppani
ja sopimukseen perustuvan reklamaatio- vastuuajan. Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja
säilytetään enintään kymmenen vuoden ajan jäsenyyden päättymisestä. Sopimuskumppanin tiedot
säilytetään vähintään kolmen vuoden ja enintään kymmenen vuotta vanhentumisajan sopimuksen
päättymisestä.
Osallistujien henkilötietoja säilytetään enintään kymmnen vuotta viimeisimmän osallistumisen jälkeen.
Suostumukseen perustuvat tiedot säilytetään, kunnes suostumus peruutetaan.
12. Rekisteröidyn oikeudet tarkistaa ja korjata tietoja sekä oikeus tulla unohdetuksi.
Rekisteröidyillä on oikeus tarkistaa, muokata tai pyytää poistettavaksi omia tietojaan. Tiedot näytetään vain
kyseiselle henkilölle tai alaikäisten lapsen kohdalla tämän huoltajalle. Pyytäjän henkilöllisyys varmistetaan
ennen tietojen näyttämistä.
13. Yhteydenotot
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut
yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen: info(at)slalom66.fi.
14. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä ilmoitus
on viimeksi päivitetty 22.09.2018.

