REKISTERISELOSTE
Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste
1 Rekisterin nimi
Jäsenrekisteri Jopox, Jäsenrekisteri NetIlmo, Junioreiden kausikortrekisteri

2 Rekisterinpitäjä
Nimi:
Verkkosivut:
Osoite:
Puh.
Sähköpost:
Y-tunnus

2.1

Vaasan Sportn Juniorit ry
www.juniorsport.f
Rinnakkaiste, 65350 VAASA
040 7689 057
toimisto@juniorsport.f
0675102-4

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Tähän tarvitaessa henkilö, joka hoitaa rekisteriasiat ja johon voi otaa yhteytä.
Nimi:
Osoite:
Puh.
Sähköpost:

Kirst Lehtsalo
Rinnakkaiste, 65350 VAASA
040 7689 057
toimisto@juniorspor.f

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatmat
henkilötedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tedot. Yhteys- ja jäsenyystetoja kerätään
jäsenasioiden hoitamista, tedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tlastoja, joista yksitäistä
jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille muutoin kuin se on yhdistyksen toiminnan kannalta
vältämätöntä. Tietoja on tallennetu tlitoimiston, Het-Tilit Oy:n (Netvisor), NetIlmon ylläpitäjän (Jyrki
Jokipii) sekä kausikortrekisterin (Cloudfeld Operatons Oy) palvelimille

4 Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään pakollisina tetoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatmat henkilötedot, eli jäsenen
täydellinen nimi ja kotpaikka. Lisäksi voidaan kerätä esimerkiksi seuraavat tedot:





Jäsenten yhteystedot (postosoite, puhelin ja sähköpost)
Jäsenyystedot (jäsentyyppi, toimenkuva, jäsennumero, jäsenyyden alkamisajankohta)
Jäsenmaksutedot (laskutukset ja maksusuoritukset)
Lisätedot (lehttlaustedot yms.)

5 Rekisterin tietolähteet:
Jäsenrekisteriin kirjatavat tedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyytä hakevan henkilön
ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen tai net-ilmoitautumisen kauta.

6 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisteriin tallennetuja tetoja ei säännönmukaisest luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EUalueen tai ETA:n ulkopuolelle

7 Rekisterin suojauksen periaatteet
1) Henkilötedot säilytetään luotamuksellisina. Paperilla olevat tedot säilytetään lukkojen takana, jonne on
pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.
2) Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käytäjätunnuksin suojatulla
palvelimella. Vaasan Sportn Jnniornit ry ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtvat tetoturvan säilymisestä
parhaan kykynsä mukaan.

a. Tarkastusoikeus
Rekisteriin merkityllä jäsenellä on pääsääntöisest oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tetonsa
sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tetonsa. Tarkastuspyyntö on pyydetävä kirjallisest
asianomaiselta rekisterinpitäjältä.

8 Rekisteritietojen korjaaminen
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloiteisest tai rekisteröidyn henkilön vaatmuksesta
oikaistava, poistetava tai täydennetävä rekisterissä oleva, käsitelyn tarkoituksen kannalta virheellinen,
tarpeeton, puuteellinen tai vanhentunut henkilöteto.

