Tietosuojaseloste
Tämä on Henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24§ sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR)
mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Laatimispäivämäärä 22.5.2018. Viimeisin muutos 24.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä
Seitokai ry ('seura')
Pohjoinen Hesperiankatu 25, 00100 Helsinki

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Taloudenhoitaja Matti Pirinen
mjpirinen (at) gmail.com

3. Rekisterin nimi
Seitokai ry:n jäsenrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
rekisterinpitäjän oikeutettu etu.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhdistyslain (503/1989) 11§ vaatima jäsenrekisterin ylläpito,
sekä ylläpitää seuran jäsenien yhteystietoja.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:
•
•
•
•
•

•

Nimi
Kotipaikka
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Tiedot henkilön kytköksistä yliopistoon: oppilaitos (esim. Helsingin yliopisto, Aalto
yliopisto), opiskelijastatus ja koulutusohjelma tai status yliopiston henkilökunnan jäsenenä
ja yliopiston yksikkö, mahdollinen ylioppilaskunnan jäsenyys (esim. HYY, AYY)
Suoritetut vyöarvot aikidossa, aikidopassin numero, suorituspäivämäärät ja suorituspaikka
(seura)

Rekisterissä ei säilytetä yhdistykseen kuulumattomien henkilöiden tietoja, vaan nämä poistetaan
välittömästi, mikäli jäsenyys lakkaa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan yhdistykseen liittyviltä ja jo liittyneiltä jäseniltä
jäsenhakemuksen yhteydessä (paperisena kopiona tai sähköpostitse), jäsenmaksun maksamisen
yhteydessä pankkimaksun viestinä sekä jäsenen erillisen ilmoituksen perusteella (esim.
yhteystietojen muutos). Paperiset jäsenhakemukset tuhotaan, kun tiedot on siirretty
jäsenrekisteriin.

7. Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tiedot vyöarvoista (nimi, aikidopassin numero, vyöarvo, suorituspäivä, suorituspaikka) luovutetaan
Suomen Aikidoliitto ry:lle aikidon vyöarvojärjestelmän yhtenäisyyden varmistamiseksi.
Henkilötietoja ei luovuteta muille tahoille.
Yhdistys voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat Euroopan Unionin
tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötietojen siirto Euroopan Unionin tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle toteutetaan aina jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:
-

Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu
riittävä tietosuojan taso; tai

-

Rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa siirtämiseksi, tai
henkilötietojen siirtämiselle on olemassa muu lainmukainen peruste.

Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi.
Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina
voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen
lainsäädännön mukaisesti.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Tietoja säilytetään sähköisessä muodossa
tiedostoissa paikallisella verkkolevyllä sekä osittain luotettavalla ja EU:n tietosuojalainsäädäntöä
noudattavan kolmannen osapuolen internet-palvelimilla. Pääsy tietoihin on suojattu salasanalla tai
muulla luotettavalla tavalla.
Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että rekisteriin on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia
mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö
haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää
kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan
henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

