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

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

23.5.2018

Nimi

Joensuun Uimaseura ry.
Osoite

Uimarintie 1, 80100 Joensuu
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

044 0991907, marjo.siintomaa-toljander@jous.fi
Nimi
2
Toiminnnanjohtaja Marjo Siintomaa-Toljander
Yhteyshenki- Osoite
lö rekisteriä Uimarintie 1, 80100 Joensuu
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
044 0991907, marjo.siintomaa-toljander@jous.fi

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Joensuun Uimaseura ry:n jäsenrekisteri

5
Rekisterin
tietosisältö

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Rekisterin käyttötarkoitus on Joensuun Uimaseura ry:n jäsenten yhteys- ja laskutustietojen ylläpito.
Henkilötietoja käsitellään Henkilötietolain (8 § tai 4 luku tai erityislain säännös) sallimissa ja
edellyttämissä rajoissa. Henkilötiedoista nimeä ja syntymävuotta käytetään kilpailuiden lähtölistoissa,
tuloksissa ja seurajulkaisuissa.

* Henkilön etu- ja sukunimi
* Syntymäaika
* Lähi- ja postiosoite
* Puhelinnumero
* Sähköpostiosoite
* Seuran toiminnassa mukanana olevat sisarukset / vanhemmat
* Tämän hetkinen harjoitteluryhmä
* Jäsenen tilaamat tuotteet
* Erityishuomiot kilpailu- ja leirimatkoja varten

6
Joensuun Uimaseura ry:n jäsenrekisteriohjelma
Säännönmukaiset tietolähteet

REKISTERISELOSTE

2

7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.
Ryhmäkohtaiset tiedot (osallistujien nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköposti)
luovutetaan oman ryhmän vastuuvalmentajille.
Henkilötiedot hävitetään jos jäsen sitä toivoo tai viimeistään jäsenyyden loppumisen jälkeen.

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETAN:n ulkopuolelle.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Seuran toimistossa, lukollisessa kaapissa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Jäsenrekisteri sijaitsee palvelimella, joka on suojattu palomuurilla.
Tietokanta on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
Koko tietokantaa hallinnoi toiminnanjohtaja.
Osittaisia käyttöoikeuksia tietokannasta annetaan esim. vastuuvalmentajille (oman ryhmän tiedot).

10
Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu.
Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa. Pyyntöä esitettäessä henkilön on todistettava oma
henkilöllisyytensä. Tiedot annetaan pyydettäessä kirjallisesti. Henkilökohtaiset tarkistuspyynnöt voi
jättää rekisterin pitäjälle.

11
Jokaisella jäsenellä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virhellisen tiedon korjaamista.
Oikeus vaatia Korjauspyyntö tulee jättää rekisterin pitäjälle tai tehdä se itse omilla tunnuksilla.
tiedon
korjaamista

12
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Joensuun Uimaseura ry:n
Muut henkilö- rekisterin ylläpitäjälle.
tietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

