TIETOSUOJASELOSTE
EU:n yleinen *etosuoja-asetus (679/2016), art. 12
Laa*mispäivä

1.11.2020

1
Rekisterinpitäjä

Naispurjeh*jat - Sailing Ladies ry

Naispurjeh*jat – Sailing Ladies ry, (Y-tunnus 2198636-6)
c/o Kommodori Anne Kolehmainen
Iirislahden*e 42 A1
02230 Espoo
kommodori@naispurjeh*jat.ﬁ

2
Yhteyshenkilö
rekisteriä
koskevissa
asioissa

Saila Semeri (Naispurjeh*jat ry vies*ntä*imin jäsen ja keiTokirjaprojek*n vetäjä)
Naispurjeh*jat – Sailing Ladies ry
c/o Saila Semeri
NiiTymäenkuja 1 b 26
02200 Espoo
ruokaavesilla@naispurjeh*jat.ﬁ

3
Rekisterin nimi

Naispurjeh*jat - Sailing Ladies ry / Resep*rekisteri

4
HenkilöEetojen
käsiFelyn
tarkoitus

Henkilö*etojen käsiTelyn tarkoitus on kerätä Naispurjeh*jat ry:n jäseniltä ja muilta
henkilöiltä ruokareseptejä tulevaan seuran julkaisemaan keiTokirjaan, jonka työstämisestä
vastaa Naispujeh*jat ry:n vies*ntä*imi.
Lisäksi keräämme veneilyyn liiTyviä tosielämän tarinoita, joita liitetään keiTokirjaan tai esitetään Naispurjeh*jat ry:n sosiaalisessa mediassa tai neYsivuilla, mikäli se tarinan kertojalle
sopii.

5
Rekisterin
Eetosisältö

Rekisteri sisältää kunkin rekisteröidyn osalta tarkoituksenmukaisiksi katsotut seuraavat
henkilö*edot:
- Nimi, sukunimi, nimimerkki, *eto Naispurjeh*joiden jäsenyydestä, omistamansa
veneen nimi, sähköpos*osoite ja puhelinnumero tai jokin muu yhteydenpitotapa
siinä tapauksessa eTei resep*n luovuTaja halua jakaa henkilö*etojaan.
- Lisäksi keräämme veneilyyn liiTyviä tosi elämän tarinoita.
- Tarinoiden ja ruokaresep*en yhteyteen saatamme, henkilön niin halutessa, myös
liiTää hänestä valokuvan
- Ruokareseptejä
- Rekisterissä voi olla myös lisä*etoja resep*en, tarinoiden tai henkilö*etojen julkaisuluvista

6
Säännönmukaiset Eetolähteet

Henkilö*etoja kerätään rekisteröidyltä itseltään perustuen rekisteröidyn omaan ilmoitukseen
interne*ssä resep*enhakulomakkeella, sähköpos*tse tai muulla tavalla.
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7
Tietojen
vastaanoFajat

Rekisterin tarkoituksena on mahdollistaa resep*kirjan toteuTaminen. Reseptejä ja niihin liittyviä *etoja käsiTelevät Naispurjeh*joiden viesintätyöryhmän jäsenet kirjaprojek*ssaan.
Lisäksi *etoja voidaan luovuTaa kirjaprojek*n yhteydessä aineistojen käsiTelijöille kuten taittajille, valokuvaajille, painotaloille, kustantajille ja vastaaville.
Pääasiallinen tarkoitus on julkaista kirja, johon *etoja voi tulla näkyviin kunkin henkilön omalla suostumuksella. Kirjaan valiTujen resep*en osalta olemme yhteydessä *etojen antajaan,
joTa voimme sopia tarkemmin, mitä *etoja kirjaan julkaistaan.
Reseptejä voidaan julkaista myös sosiaalisen median kanavissa ja Naispurjeh*jat ry:n neYsivuilla, muTa siinä tapauksessa käytämme tunnisteena henkilön itsensä antamaa nimimerkkiä.

8
Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle

Rekisterin *etoja kerätään Google Forms palvelulla. Emme luovuta *etoja erikseen EU:n tai
ETA:n ulkopuolisille alueille, muTa *edot ovat tallenneTuna Googlen palvelin*laan.

9
HenkilöEetojen
säilytysaika

Rekisteriin keräTyjä *etoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on
tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilö*edot
on keräTy. Tämän *etosuojaselosteen mukaisia henkilö*etoja säilytetään niin kauan kun rekisterinpitäjä hyödyntää *etoja kohdassa 4 kuvaTuihin tarkoituksiin. Rekisteriin tallennetut
henkilö*edot poistetaan kun niiden käsiTelylle ei ole enää laillista perusteTa.

10
Rekisterin
suojauksen
periaaFeet

Rekisterin *etoturvallisuus sekä henkilö*etojen luoTamuksellisuus, eheys ja käyteTävyys
varmistetaan asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein. Rekisteri on salasanalla
suojatussa Googlen *lissä, johon on rajaTu pääsy vain kirjaprojek*n parissa työskentelevällä
työryhmällä.
Jokainen *etojen käsiTelijä huoleh*i osaltaan *etojen huolellisesta käsiTelystä ja siitä, eTä
*edot eivät joudu aiheeTomas* kolmannen osapuolen saataville sekä siitä, eTä *edot tuhotaan kun niitä ei enää tarvita. Henkilörekisteristä ei tehdä paperisia versioita ilman erityistä
syytä, muTa rekisteristä voidaan oTaa kirjan luonnoksiin oTeita, jotka voivat olla myös paperisia versioita.

11
Tarkastus- tai oikaisupyyntö voidaan tehdä toimiTamalla pyyntö rekisterin yhteyshenkilölle.
Oikeus Eetojen
tarkastamiseen ja
oikaisemiseen
12
Oikeus Eetojen
poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilö*edot poisteTua ilman aiheetonta
viivytystä edellyTäen, eTä;
• henkilö*etoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne keräYin tai joita varten
niitä muutoin käsitel*in;
• rekisteröity peruuTaa suostumuksen, johon käsiTely on perustunut, eikä käsiTelyyn ole
muuta laillista perusteTa;
• henkilö*etoja on käsitelty lainvastaises*; tai
• henkilö*edot on poisteTava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan
lakisääteisen velvoiTeen noudaTamiseksi.
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13
Oikeus käsiFelyn
rajoiFamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, eTä rekisterinpitäjä rajoiTaa käsiTelyä, jos
• rekisteröity kiistää henkilö*etojen paikkansapitävyyden;
• käsiTely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilö*etojen poistamista ja vaa*i sen
sijaan niiden käytön rajoiTamista;
• rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilö*etoja käsiTelyn tarkoituksiin, muTa rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laa*miseksi, esiTämiseksi tai puolustamiseksi.

14
Oikeus peruuFaa
suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuTaa käsiTelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän
vaikuTamaTa suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsiTelyn lainmukaisuuteen.

15
Oikeus siirtää
Eedot järjestelmästä
toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilö*edot, jotka hän on toimiTanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleises* käytetyssä ja koneellises* lueTavassa muodossa, ja
oikeus siirtää kyseiset *edot toiselle rekisterinpitäjälle.

16
Oikeus tehdä
valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, eTä
häntä koskevien henkilö*etojen käsiTelyssä rikotaan soveltuvaa *etosuojasääntelyä.
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