TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

11.5.2018

Nimi

Leppävaaran Sisu ry
Osoite

Rautakiskonkuja 5 02650 Espoo
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

lesi@leppavaaransisu.fi ensisijainen tai 044 340 5326 tai 044 340 5327
Nimi
2
Sari Koivumäki tai Eko Viljanen
Yhteyshenki- Osoite
lö rekisteriä Rautakiskonkuja 5 02650 Espoo
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
044 340 5326 tai 044 340 5327

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Leppävaaran Sisun rekisteri. Samaan henkilörekisteriin kuuluvat erikseen pidetyt atk-rekisterit ja
manuaaliset luettelot ja kortistot, kun niitä käytetään saman tehtävän hoitamiseen. Tietosuojaseloste
esillä julkisesti osoitteessa: www.leppavaaransisu.fi
Leppävaaran Sisun rekisterin tarkoitus on Leppävaaran Sisun jäsen- ja muiden kontaktitietojen,
laskutuksen ja reskontran toiminnot, sekä ilmoittautumisjärjestelmän ja siihen liittyvien mm.
lisenssirekisterien ylläpito, asiakkaille, jäsenille vapaaehtoisille ja muille yhteistyötahoille viestinnänja markkinoinnin toteuttaminen. Samaan henkilörekisteriin kuuluvat erikseen pidetyt atk-rekisterit ja
manuaaliset luettelot ja kortistot, kun niitä käytetään saman tehtävän hoitamiseen. Henkilötietoja
käsitellään perustuen rekisteröidyn suostumukseen, rekisteröidyn ja seuran välillä solmitun
sopimuksen, taikka seuran ja asiakkaan välisen asiakas-, asiointi- tai sidosryhmäsuhteen tai muun
asiallisen yhteyden perusteella, jolloin lainmukainen käsittelyperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu
etu, etenkin seuraaviin käsittelyn tarkoituksiin:
•
Jäsenyyksien ylläpito
•
Kilpailutoiminnan toteuttaminen (esim. ottelupöytäkirjat)
•
Tulospalvelun ylläpito ja tilastojen julkaisu
•
Mahdollisten lisenssitietojen välittäminen vakuutusyhtiölle tai lisenssin ylläpitäjälle
•
Sähköinen jäsenviestintä, tiedottaminen ja markkinointi
•
Analysointi ja tilastointi, sekä raportointi mm. avustushakemuksia varten
•
Asiakaspalvelun ja toiminnan toteuttaminen sekä kehittäminen
•
Ostaminen ja palvelun toteuttaminen
Leppävaaran Sisu ry:n tietosuojaseloste on julkisesti nähtävillä osoitteessa: www.leppavaaransisu.fi

5
Rekisterin
tietosisältö

Rekisteröityjen henkilöiden ryhmät voivat olla: Leppävaaran Sisun loppukäyttäjien, työntekijöiden,
vapaaehtoisten, jäsenten, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden henkilötiedot.
Käsiteltävät henkilötietotyypit:
•yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet
•rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana jne.
•tarpeelliset demografiatiedot, kuten ikä, sukupuoli
•mahdolliset luvat ja suostumukset esim. yleisurheilurekisteri
•jäsen/asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten, laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, tieto
vanhempainvastuunkantajasta, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot
•seuran ja henkilön kilpailutoimintaan liittyvät tiedot, kuten tulokset ja tilastointitiedot, sekä muut
asiakkaan erillisellä suostumuksella kerätyt tiedot, kuten henkilön kuva
-vapaaehtoisten, työntekijöiden tai kilpailijoiden kohdalla erillisellä suostumuksella
sosiaaliturvatunnuksen tai järjestyksenvalvojakortin numero, mikäli sille on erityinen esim. kilpailuihin
tai työsuhteeseen perustuva peruste

6
Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään henkilöltä tai organisaatiolta itseltään suoraan henkilön kirjautumalla itse
järjestelmään, sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella, mobiilisovelluksen kautta, tai muulla
vastaavalla tavalla ja henkilö antaa suostumuksensa tietojen keräämiseen mm. rekisteriin
kirjautumalla tai "Liityn Jäseneksi" lomakkeen kautta. Tietosuojaseloste on julkisesti nähtävissä
osoitteessa:www.leppavaaransisu.fi. Annettu suostumus voidaan perua ilmoittamalla siitä kirjallisesti
sähköpostitse lesi@leppavaaransisu.fi tai muuten kirjallisesti.
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7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Leppävaaran Sisu sitoutuu pitämään tiedot salassa ja olemaan luovuttamatta tai paljastamatta niitä
kolmannelle osapuolelle tai käyttämättä tietoja muuhun kuin sovittuun tarkoitukseen. Organisaatio
sitoutuu myös olemaan luovuttamatta ja paljastamatta henkilötietoja omassa organisaatiossaan
muille kuin sellaisille työntekijöilleen esim. asiakaspalvelija/ohjaaja tai muille henkilöille (ml.
alihankkijat), joiden on tarpeen tuntea kyseinen tieto sovittua tarkoitusta varten, kuten ohjaaja
ohjaustunnin hallinnointia ja varten.

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Tietojärjestelmä sijaitsee EU:n alueella.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Leppävaaran Sisu vastaa vastuullaan olevien tarvittavien laitteiden ja tietoteknisen käyttöympäristön
asianmukaisesta ja riittävästä tietoturvallisuudesta ja siitä, että rekisteriä koskevat manuaaliset
aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa ja työntekijöille esim. ohjaajillle annetaan vain työn
suorittamisen kannalta tarpeelliset tiedot, kuten osallistujien nimet ja vanhempien yhteystiedot tmv.
Kursseille ja tapahtumiin osallistujien nimiluettelo voi olla esillä julkisessa tilassa tuntien hallinnointia
varten.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

10
Tarkastusoikeus

Leppävaaran Sisulla on oikeus käyttää alihankkijoita palvelun toteuttamisessa ja siihen liittyvässä
henkilötietojen käsittelyssä. Leppävaaran Sisu vastaa siitä, että alihankkija sitoutuu toimittajaa
koskeviin vastuisiin. Leppävaaran Sisu vastaa vastuullaan olevien tarvittavien laitteiden ja
tietoteknisen käyttöympäristön asianmukaisesta ja riittävästä tietoturvallisuudesta ja siitä, että
organisaatio sitoutuu myös olemaan luovuttamatta ja paljastamatta henkilötietoja omassa
organisaatiossaan muille kuin sellaisille työntekijöilleen tai muille henkilöille (ml. alihankkijat), joiden
on tarpeen tuntea kyseinen tieto sovittua tarkoitusta varten ja jotka ovat palvelu-tai muiden
sopimustensa perusteella taikka lakisääteisesti velvollisia pitämään tiedon luottamuksellisena.
Työntekijöille esim. ohjaajillle annetaan vain työn suorittamisen kannalta tarpeelliset tiedot, kuten
osallistujien nimet ja vanhempien yhteystiedot tmv.
Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään ja huollossaan olevia lapsia koskevat, henkilörekisteriin
talletetut tiedot. Tietoja haluavan tulee esittää yksilöity pyyntö rekisterinpitäjälle sähköpostitse
lesi@leppavaaransisu.fi tai muuten kirjallisesti.

11
Jokaisella on rekisteröitynä oikeus vaatia itseään koskevan, henkilörekisteriin talletetun tiedon
Oikeus vaatia korjaamista. Huoltaja voi esittää korjausvaatimuksen lapsen puolesta. Rekisteröidyn tulee esittää
tiedon
yksilöity pyyntö rekisterinpitäjälle sähköpostitse lesi@leppavaaransisu.fi tai muuten kirjallisesti.
korjaamista

12
Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten
Muut henkilö- toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.
tietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

