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1 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Suomalainen Pursiseura ry 

Osoite 

Oksasenkatu 2 a C LH 3, 00100 Helsinki 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

puh. +358 50 342 2836 
s-posti: info(a)suomalainenpursiseura.fi 

2 
Yhteyshenkilö 
rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Toimistonhoitaja Merja Pynnä 
Osoite 

Oksasenkatu 2 a C LH 3, 00100 Helsinki 
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

puh. +358 50 342 2836 
s-posti: info(a)suomalainenpursiseura.fi 

3  
Rekisterin nimi 

Jäsenrekisteri 
Sopimusrekisteri 
Kilpailurekisteri  

4 
Henkilötietojen 
käsittelyn 
tarkoitus 

• Lakisääteisen jäsenluettelon ylläpito  

• Jäsenten yhteystietojen ylläpito yhdistyksen toimintaa sekä siihen liittyvää yhteydenpitoa ja tie-
dottamista varten  

• Jäsenen tai muun rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisten sopimusten täytäntöön paneminen 

• Kilpailuosallistujan tietojen ylläpito yhdistyksen järjestämää kilpailutoimintaa varten 
 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

JÄSENREKISTERI 

Jäsenestä kerätään ja tallennetaan jäsenrekisteriin seuraavat tiedot: 

• Henkilöjäsenten yksilöinti- ja yhteystiedot: nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero ja sähköpos-
tiosoite; 

• Jos rekisteröity edustaa yritystä tai muuta yhteisöä, kyseisen yrityksen tai muun yhteisön yksilöin-
ti- ja yhteystiedot, kuten nimi, yritys- ja yhteisötunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoi-
te; 

• Jäsenen veneeseen liittyvät tiedot 

• Seuraan liittymisen ajankohta ja jäsenyyden muoto 

• Voimassa olevat telakointi-, venepaikka- ja muut sopimukset 

• Vartiovuorot ja vartiopäiväkirja 

• Veneiden nosto- ja laskuvaraukset 

• Katsastusvaraukset 

• Komeroiden haltijat 

• Saunavaraukset 

• Avainten luovutukset 

• Laskutustiedot 

Jäsenen tiedot tallennetaan Venekerhot.fi/sps -tietojärjestelmään, johon kirjaudutaan 
käyttäjätunnuksella ja henkilökohtaisella salasanalla.  Tiedot päivittyvät  Suomen Purjehdus ja Veneily 
ry:n yhteisrekisteriin Suuliin. Aikaisemmin tallennetut tiedot ovat tallentuneina Membra-
tietojärjestelmään vielä vuoden 2021 ajan. Suulia koskeva tietosuojaseloste löytyy osoitteesta 
www.spv/gdpr.  

 

SOPIMUSREKISTERI 

Niistä sopimuskumppaneista, jotka eivät ole yhdistyksen jäseniä, tallennetaan rekisteriin nimi- ja 
yhteystiedot, veneen tiedot sekä mahdolliset muut sopimuksen täytäntöönpanon kannalta 
välttämättömät tiedot.  

http://www.spv/gdpr
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KILPAILUREKISTERI 

Kilpailuosallistujista tallennetaan rekisteriin kipparin nimi- ja yhteystiedot, seura, veneen tiedot ja 
miehistön nimet sekä syntymävuosi kilpailuissa, joissa on ikäsarjat.  

 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään tai tämän huoltajalta perustuen puhelimitse, interne-
tissä, sähköpostitse tai muulla tavalla tehtyyn ilmoitukseen. Jäsen lisätään jäsenrekisteriin jäsenhake-
muksen perusteella, kun hallitus on hyväksynyt jäsenyyden yhdistyksessä.  

7 
Tietojen 
vastaanottajat 

Nimetyillä yhdistyksen hallituksen jäsenillä on toimenkuvansa mukaisten velvollisuuksien hoitamiseksi 
pääsy rekisterien tietoihin. Pääsy rekisteriin annetaan tarpeen vaatiessa myös seuran toimihenkilöille 
(kuten telakkapäällikkö, katsastuspäällikkö, vartiopäälliköt) seuran sääntöjen mukaisen toiminnan 
mahdollistamiseksi. Tietoja ei luovuteta muille jäsenille tai yhdistyksen ulkopuolisille tahoille. 
 
Edellä olevan estämättä julkaistaan seuran jäsenjulkaisuissa tietoja seuraavasti:  

• Jäsenille lähetettävässä uutiskirjeessä uuden jäsenen nimi ja hallituksen jäsenten nimet ja yhteys-
tiedot. Uutiskirjeet ovat julkisesti nähtävillä seuran verkkosivuilla.  

• Vuosikirjassa hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden nimet ja yhteystiedot; kunnia- ja/tai ansio-
merkin saaneet; jäsenluettelo (jäsenen nimi ja jäsenyyden tyyppi) ja veneluettelo (veneen tiedot 
ja omistajan nimi) 

• Venekerhot.fi/sps tiedostossa  
- jäsenluettelo (jäsenen nimi ja jäsenyystyyppi),  
- veneluettelossa veneen nimi, omistaja, puhelinnumero (jäsen voi valita, että tieto ei näy 

muille), sähköposti (jäsen voi valita, että tieto näkyy muille), 
- laituripaikka,  
- vartiovuorot,  
- nosto- ja laskuvaraukset,  
- katsastusvaraukset,  
- komeroiden haltijat sekä  
- saunavaraukset 

• Kilpailujen osallistuja- ja tulosluettelot   
 

Kilpailujen osallistuja- ja tulosluettelot voidaan julkaista myös yhdistyksen ilmoitustaululla, 
nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa sekä yhdistyksen käyttämissä tulospalvelujärjestelmissä. 
 

8 
Tietojen siirto 
EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle 

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.  

9  
Henkilötietojen 
säilytysaika 

Rekisteriin kerättyjä henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tar-
peellista suhteessa niihin tarkoituksiin, joihin tiedot on kerätty. Rekisteriin tallennetut henkilötiedot 
poistetaan, kun niiden käsittelylle ei ole enää laillista perustetta. 
 

10  
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus varmistetaan asianmukaisin tekni-
sin ja organisatorisin toimenpitein. Digitaalista rekisteriä suojataan ajan tasalla olevalla tietoturvaoh-
jelmistolla, rajoitetuilla käyttöoikeuksilla ja salasanoilla. Paperiversioita säilytetään lukitussa toimiti-
lassa.  

11 
Oikeus tietojen 
tarkastamiseen ja 
oikaisemiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu ja pyytää 
virheellisten tietojen oikaisua. Tarkastus- tai oikaisupyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö rekis-
terin yhteyshenkilölle. 
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12 
Oikeus tietojen 
poistamiseen ja 
käsittelyn rajoit-
tamiseen 

Rekisteröidyllä on EU:n tietosuoja-asetuksen 17 ja 18 artiklan mukainen oikeus saada häntä koskevat 
henkilötiedot poistettua tai rajoittaa niiden käsittelyä.  

15 
Oikeus siirtää 
tiedot järjestel-
mästä toiseen 

Rekisteröidyllä on EU:n tietosuoja-asetuksen 20 artiklan mukainen oikeus siirtää häntä koskevat tiedot 
toiselle rekisterinpitäjälle.  

16 
Oikeus tehdä vali-
tus valvontaviran-
omaiselle 

Rekisteröidyllä on  EU:n tietosuoja-asetuksen 77 artiklan mukainen oikeus tehdä valitus valvontavi-
ranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sovel-
tuvaa tietosuojasääntelyä. 

 
Suomalainen Pursiseura ry:llä on oikeus muuttaa tai täydentää henkilötietojen käsittelyyn liittyviä käytäntöjä. Muu-
toksista tiedotetaan tällä selosteella. Tämä seloste on päivitetty 17.3.2021. 


