Tietosuojaseloste
Arvostamme jäseniemme yksityisyyttäsi ja huolehdimme siitä, että tietosi ovat turvassa jäsenrekisterissämme. Tämän päämäärän
saavuttamiseksi sitoudumme noudattamaan EU:n tietosuoja-asetusta ja Suomen tietosuojalakia. Jäljempänä tässä asiakirjassa
kerromme, mihin tarkoituksiin tietojasi kerätään ja käytetään ja kuinka voit käyttää tietosuojaan liittyviä oikeuksiasi. Voit ladata ja
tulostaa yhdistyksemme tietosuojaselosteen milloin tahansa verkkosivustomme alaosassa sijaitsevasta tietosuojalinkistä.

Vastuutaho tietosuoja-asioissa
Jäsentietojen hallinnasta vastaa
Valko-Pallo ry
Tennistie 5
01370 Vantaa
Puhelinnumero: +358 400 409 280
Sähköposti: toimisto@valkopallo.net

Käsittelyn tarkoitus ja rekisterin tietolähde
Käsittelemme tietojasi ylläpitääksemme jäsenrekisteriämme. Kaikki rekisterissämme olevat tiedot saadaan sinulta, kun
liityt yhdistyksemme jäseneksi.
Tallennamme jäsenrekisteriimme seuraavat tiedot jäsenistämme:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sukunimi, etunimi
Kotikunta
Sähköpostiosoite
Syntymävuosi
Puhelinnumero
Huoltaja tiedot (alle 16-vuotias jäsen)
Sukupuoli

Käytämme henkilötietojasi ilmoittaaksemme Vantaan kaupungille sekä Suomen Tennisliitolle seuran jäsenmäärän sekä muita tietoja
jäsenistöstä. Käytämme henkilötietojasi myös laskutuksen perusteena sekä laskujen toimittamista varten. Henkilötietojasi käytetään
myös yhteydenpitoon sinun kanssasi.

Rekisterin suojaus
Käytämme Suomen Tennisliitto ry:n Tennisclub toiminnanohjausjärjestelmää jäsenrekisterimme säilyttämiseen.
Rekisterin tiedot pidetään palvelimella, joka on suojattu käyttäjätunnuksella, salasanalla, palomuurilla ja muilla teknisillä keinoilla.
Rekisterin käyttö on mahdollista vain sen ylläpitäjän nimeämille henkilöille.

TIedotekirjeet
Henkilötietojen käyttö tiedotekirjeissä
Käytämme henkilötietojasi kertoaksemme seuran ajankohtaisista asioista.
Haluamme kertoa sinulle seuran jäsenenä seuran ajankohtaisista asioista sekä mielenkiintoisista tapahtumistamme. Tässä
tarkoituksessa käytämme henkilötietojasi, lähinnä sähköpostiosoitettasi, jotta viestimme tavoittaa sinut.

Henkilötietojen vastaanottajat
Lainsäädännön mahdollistamissa puitteissa henkilötietojasi toimitetaan seuraaville tahoille:
-

Suomen Tennisliitto
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Tietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojen säilytysajat
Säilytämme jäsentietojasi niin kauan, kun olet yhdistyksemme jäsen. Kun eroat yhdistyksen jäsenyydestä, tietosi poistetaan
rekisteristä.

Rekisteröidyn oikeudet
Valko-Pallo huolehtii lakisääteisistä oikeuksistasi rekisteröitynä.
Tiedotekirjeiden kieltäminen:
Voit kieltää milloin tahansa henkilötietojesi käyttämisen tiedotekirjeiden lähettämiseen. Voit ilmoittaa kiellosta lähettämällä
sähköpostin: toimisto@valkopallo.net. Huomioithan kuitenkin, että käytämme sähköpostia myös laskuttamiseen. Sähköpostiin
lähetettyä laskua ei katsota tiedotekirjeeksi.

Muut oikeudet
Sinulla on myös seuraavat tallentamiimme henkilötietoihin liittyvät oikeukdet:
-

Oikeus saada pääsy tietoihin: sinulla on oikeus saada tietää rekisteriimme tallennetut henkilötietosi tai saada tieto siitä, että
rekisteriin ei ole talletettu tietoja sinusta.

-

Oikeus tietojen oikaisemiseen: mikäli havaitset tarkastamisen yhteydessä tietosi olevan virheellisiä, sinulla on oikeus pyytää
yhdistystä korjaamaan tiedot.

-

Oikeus tietojen poistamiseen tai niiden käsittelyn rajoittamiseen: sinulla on oikeus poistaa tiedot rekisteristämme, mutta
huomioithan, että silloin lakkaa myös jäsenyytesi yhdistykseen.

-

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä
Oikeus tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen
Oikeus kannella valvontaviranomaisille

Yhteystiedot: miten voin käyttää yllä mainittuja oikeuksiani?
Voidaksesi käyttää oikeuksiasi, pyydämme sinua olemaan yhteydessä meihin. Yhteystietomme löydät tämän tietosuojaselosteen
alusta.

Lisäykset ja muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta on aika ajoin mukautettava käytännön tarpeita ja oikeustilan muutoksia vastaavaksi. Tutustu
tietosuojaselosteeseen aina kun luovutat meille henkilötietojasi.
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