
     TIETOSUOJASELOSTE 

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

Laatimispäivä  
21.5.2018 

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Lohjan Taitoluistelijat ry 

Osoite 

Runokatu 1, 08100 LOHJA 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

lohjantaitoluistelijat@gmail.com 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Johanna Törnström 
Osoite 

      

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

      

3 
Rekisterin 
nimi 

Jäsentietorekisteri 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Jäsenrekisteriä käytetään seuran jäsenien ja heidän vanhempiensa tiedottamiseen, lisenssin 
hankkimiseen ja lisenssitietojen tarkastamiseen. Jäsenten maksutietojen seuraamiseen ja 
toteuttamiseen, laskutus. Harjoitusryhmien luistelijamäärien tarkkailuun ja jäsenten siirtämiseen 
ryhmästä toiseen sekä yhdistyslain luvun 3 11§ tarkoitettun luettelon pitämiseen. 

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Luistelijan tiedot, eli alaikäisen jäsenen tiedot: 

etu- ja sukunimi, sukupuoli, henkilötunnus, osoitetiedot 
harjoitusyhmä, kuvien julkaisulupa, lisenssitiedot 
Huoltajan yhteystiedot: 
etu- ja sukunimi, matkapuhelin, sähköpostiosoite 

yhteystietojen luovutuslupa 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Tiedot on saatavilla seuran jäsenrekisteriin oikeuden saaneilla käyttäjillä, kuten valmentajat ja 
rahastonhoitaja, lisäksi omiin tietoihin on pääsy jokaisella sellaisella jäsenellä jolla on oikeudet 
johonkin kotisivujen kirjautumisen takana olevaan osioon.  
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Seuran ohjaajille luovutetaan oman ryhmän jäsenten nimet sekä huoltajan puhelinnumero 
tapaturmien sattumien varalle harjoituksissa. 

Seuran sponsoreille jäsenten yhteystietoja luovutetaan siinä tapauksessa että jäsen tai hänen 
huoltajansa on antanut tähän suostumuksensa ilmoittautumisen yhteydessä. Tiedoista luovutetaan 
jäsenen huoltajan tai täysi-ikäisen sähköposti 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai euroopan talousalueen ulkopuolelle 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

      

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Rekisterinpitäjä käyttää ulkoisen palveluntarjoajan (Sporttisaitti) sähköistä jäsenpalvelua, jonka avulla 
rekisterinpitäjä hallinnoi jäsenrekisteriä, laskutusta, tapahtumailmoittautumisia ja jäsenviestintää. 
Jäsenrekisteriin pääsevät seurasta ne henkilöt joille on annettu oikeus niihin pääsystä. Jäsenrekisteri 
löytyy henkilön oman käyttäjätunnuksen ja salanan takaa. Oikeuksia ylläpitää ja muuttaa hallituksen 
nimeämä henkilö, joka huolehtii asianmukaiset oikeudet vain niitä tarvitseville. Jäsenrekisteriin on 
oikeus päästä ryhmien ohjaajilla sekä hallituksen nimeämillä henkilöillä joilla on seuran asoiden 
hoitamisen kannalta pakollinen tarve saada jäsenrekisterissä olevia tietoja mm. rahastonhoitaja, 
laskujen lähettämisen takia. 

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Jäsenrekisteriin on pääsääntöisesti jokaisella jäsenellä tai huoltajalla oikeus päästä tarkastamaan 
tietonsa. Pyyntö tarkastuksesta tulee lähettää seuran sähköpostiosoitteeseen 
lohjantaitoluistelijat@gmail.com. Pyynnössä tulee ilmoittaa jäsenen nimi sekä harjoitusryhmä ja 
pyyntö tulee lähettää samaisesta sähköpostista joka on ilmoitettu jäsenen tietoihin. Näin 
varmistutaan että pyynnön lähettäjällä on tietoja rekisterissämme, eikä ulkopuoliset pääse tietoihin 
käsiksi. 

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Jokaisella jäsenellä tai heidän huoltajalla on oikeus korjata henkilörekisterissä oleva virheellinen tieto 
Kohdassa 10 tavoin vaatimus tietojen korjaamisesta on tehtävä seuran sähköpostiin 
lohjantaitoluistelijat@gmail.com, vaatimuksessa on mainittava jäsenen eli luistelijan nimi ja 
harjoitusryhmä sekä vaatimus on lähetettävä jäsenrekisteristä löytyvästänne sähköpostiosoitteesta. 

12 
Muut henkilö- 
tietojen käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 
 

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä jäsenellä ja hänen huoltajallaan on oikeus kieltää 
rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta 
suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja 
sukututkimusta varten. 

 


