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Virtain Sykkeen jäsenrekisteri 
 
Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus  
Rekisterissä käsitellään seuran jäsenten sekä seuran toimintaan liittyvien yhteyshenkilöiden         
ja luottamushenkilöiden henkilötietoja.  
 
Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksen sekä seuran ja jäsenen välisen         
jäsensuhteen perusteella, jolloin lainmukainen käsittelyperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu 
etu, etenkin seuraaviin käsittelyn tarkoituksiin: 
 
- Jäsenyyksien ylläpito 
- Tapahtumien toteuttaminen (ilmoittautuminen) 
- Valokuvaus ja videointi  
- Seuran jäsenviestintä 
- Laskutus 
- Asiakaspalvelu ja toiminnan toteuttaminen sekä kehittäminen 
 
Henkilötietojen käsittely perustuu 
1) EU:n uuteen tietosuoja-asetuksen (GDPR) lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää        
jäsenrekisteriä jäsenten osalta, pitämään henkilötiedot ajantasaisina sekä saatavilla        
henkilöille, jotka tietoja tarvitsevat. 
 
2) Sopimuskumppanien (yhteistyökumppanit) osalta sopimuksen täytäntöönpanoon sekä       
mahdollisen reksiterinpitäjän muuhun perusteltuun etuun. Rekisterinpitäjän etu       
sopimustilanteissa on taloudellisten saatavien ja vastuiden valvonta. 
 
3) Luottamushenkilöiden osalta rekisteröinti perustuu yhdistyslainsäädäntöön. 
 
Käsiteltävät henkilötiedot 
Käsittelemme rekisteröidystä seuraavia käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja       
tai henkilötietojen ryhmiä:  

● yhteystiedot: etu- ja sukunimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite 
● rekisteröitymistiedot: käyttäjätunnus ja salasana sekä muu mahdollinen yksilöivä        

tunnus (sähköinen ajanvaraus) 
● demografiatiedot: syntymävuosi ja sukupuoli  
● jäsensuhdetta koskevat tiedot: laskutus- ja maksutiedot 
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● erillisen suostumuksensa antaneiden osalta valokuvat ja videot 
● mahdollisesti seuran ja henkilön tapahtumatoimintaan liittyvät tiedot sekä muut         

suostumuksella kerätyt tiedot 
● Alle 19-vuotiaiden osalta ruoka-aineallergiat, erityisruokavaliot sekä muut mahdolliset        

allergiat ja/tai sairaudet perusteluna rekisteröidyn elintärkeä etu eli terveys. 
● Jäsenrekisterissä alle 19-vuotiaiden osalta rekisterissä on myös huoltajan nimi,         

postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.  
 
Säännönmukaiset tietolähteet 
Jäsenrekisterin henkilötiedot kerätään jäseniltä, rekisteröidyltä itseltään ja osallistujilta        
itseltään. Rekisteröidyllä jäsenellä on mahdollisuus nähdä omat henkilötietonsa pyytämällä         
sitä jäsenrekisterin yhteyshenkilöltä: Virpi Ahoranta / virpi.ahoranta@netti.fi.  
 
Erityistapauksissa Virtain Syke voi muokata rekisterin tietoja rekisteröityneen tai seuran          
suostumuksella (muutokset henkilötiedoissa). 
 
Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva  
Henkilötiedot on suojattu ja jäsenrekisterin yhteyshenkilö säilyttää niitä lukitussa tilassa.          
Tietoihin on pääsy vain yhteyshenkilön suostumuksella vain sellaisilla henkilöillä, jotka          
tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Henkilötiedot on suojattu        
ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. 
 
Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot  
Tietoja ei luovuteta pääsääntöisesti kolmansille osapuolille. Poikkeuksena osallistujalistojen        
luovuttaminen tilastointia varten (Seuraverkko). 
 
Henkilötiedot luovutetaan rekisterin ylläpitäjälle, joka toimii henkilötietojen käsittelijänä ja         
rekisterin yhteyshenkilönä. 
 
Henkilötietoja voidaan siirtää rekisterin palveluntarjoajaa vaihdettaessa uudelle järjestelmän        
ylläpitäjälle.  
 
Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen         
esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön      
perustuvalla tavalla (Seuraverkko; Avustusten hakeminen). 
 
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
Tietoja ei siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 
 
Henkilötietojen säilytysaika  
Jäsentiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on Virtain Sykkeen jäsen. 
 
Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuoden ajan         
jäsenyyden päättymisestä. 
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Suostumukseen perustuvat tiedot säilytetään, kunnes suostumusta muutetaan tai se         
peruutetaan. 
 
Rekisteröidyn oikeudet  
 
Tarkastusoikeus 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu.           
Rekisteröidyllä on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa        
saada tieto henkilötietojensa käsittelystä, saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään           
koskevat henkilötiedot. 
 
Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja/tai poistamista 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen           
täydentämistä, vaatia henkilötietojensa poistamista, peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa        
henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn         
suostumukseen, vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen      
tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on         
rekisteröidyn oikeutettu etu, saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää         
kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sekä vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.  
 
Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva kirjallinen pyyntö          
tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Rekisterin ylläpitäjä voi pyytää        
rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn       
henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Rekisterin ylläpitäjä voi kieltäytyä pyynnön         
toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella. 
 
Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle  
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle        
taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn        
asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei           
ole käsitelty soveltuvan tietosuojakäytännön. 
 
Yhteydenotot 
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt sekä kysymykset tästä        
tietosuojaselosteesta on esitettävä kirjallisena sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilölle:       
virpi.ahoranta@netti.fi. Virpi Ahoranta toimii Virtain Sykkeen jäsenvastaavana sekä        
jäsenrekisterin ylläpitäjänä ja yhteyshenkilönä. 
 
Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen 
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.         
Tämä ilmoitus on viimeksi päivitetty 10.9.2018. 
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