TIETOSUOJASELOSTE
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016), art. 12
Laatimispäivä

18.12.2020

1
Rekisterinpitäjä

Nimi
Naispurjehtijat – Sailing Ladies ry
Osoite
Naispurjehtijat ry
c/o Kommodori Hanna Kutschke
Kissamäki 3
33960 Pirkkala
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
kommodori@naispurjehtijat.fi

2
Yhteyshenkilö
rekisteriä
koskevissa
asioissa

3
Rekisterin nimi
4
Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitus

Nimi
Kommodori
Osoite
Naispurjehtijat ry
c/o Kommodori Hanna Kutschke
Kissamäki 3
33960 Pirkkala
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
jasensihteeri@naispurjehtijat.fi
Naispurjehtijat – Sailing Ladies ry jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on ylläpitää Naispurjehtijat – Sailing Ladies ry jäsenrekisteriä
seuran toiminnan ja talouden vuoksi. Seura käyttää jäsenten tietoja, jäsenmaksujen-, koulutustietojen
ja – maksujen, jäsenpurjehdusmaksujen, jäsenkirjeiden,- kokouskutsujen tms. jäseninformaation
postittamista ja käsittelyä varten.
Jäsenrekisteriä voidaan käyttää myös seuran omaan tilastolliseen seurantaan esim. jäsenten
ikäjakauman tms. selvittämiseksi.
Jäsentietoja käyttävät myös katsastajat veneiden katsastustoimintaan liittyen sekä seuran kouluttajat.

5
Rekisterin
tietosisältö

6
Säännönmukaiset tietolähteet
7
Tietojen
vastaanottajat

Rekisteri sisältää kunkin rekisteröidyn osalta tarkoituksenmukaisiksi katsotut seuraavat henkilötiedot:
Rekisterinpitäjän Naispurjehtijat – Sailing Ladies ry:n jäsenten yksilöinti- ja yhteystiedot,
kuten nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite;
Jos rekisteröity edustaa yritystä tai muuta yhteisöä, kyseisen yrityksen tai muun yhteisön
yksilöinti- ja yhteystiedot, kuten nimi, yritys- ja yhteisötunnus, osoite, puhelinnumero ja
sähköpostiosoite; odotukset toiminnalta
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään perustuen rekisteröidyn omaan ilmoitukseen
puhelimitse, internetissä jäsenanomuslomakkeella, sähköpostitse tai muulla tavalla.
Jäsenrekisteriin lisätään jäsentiedot, Naispurjehtijat - Sailing Ladies ry:n hallituksen hyväksyttyä
uudet jäsenet.
Yhteystietoja voidaan luovuttaa voimassaolevan lainsäädännön ja hyvien toimintatapojen rajoissa
Naispurjehtijat – Sailing Ladies ry:n yhteistyökumppaneille. Nämä luovutetut tiedot ovat jäsenten
nähtävissä SPV:n Suuli järjestelmästä. SPV:n hallituksen erillisellä päätöksellä voidaan SPV:n
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yhteistyösopimus kumppaneille luovuttaa osoitetietoja teknisenä tallenteena, pois lukien tietojen
luovutuskiellon ilmoittaneiden tiedot.
TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§ Laatimispäivä 08.05.2017
8
Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle
9
Henkilötietojen
säilytysaika
10
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista
suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Tämän
tietosuojaselosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään niin kauan kun rekisterinpitäjä hyödyntää
tietoja kohdassa 4 kuvattuihin tarkoituksiin. Rekisteriin tallennetut henkilötiedot poistetaan kun
niiden käsittelylle ei ole enää laillista perustetta.
Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys
varmistetaan asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein. Digitalista rekisteriä esimerkiksi
suojataan ajan tasalla olevalla tietoturvaohjelmistolla ja siitä otetaan varmuuskopiot.
A Manuaalinen aineisto Kohdassa 4 mainitut tahot voivat koostaa sähköisistä järjestelmistä
tulostettuja versioita jäsen- ja/tai venerekisteristä vain seuratoimintaan liittyviä tiettyjä tarkoitusperiä
varten. Jokainen tietojen käsittelijä huolehtii osaltaan tietojen huolellisesta käsittelystä ja siitä, että
tiedot eivät joudu aiheettomasti kolmannen osapuolen saataville sekä siitä, että tiedot tuhotaan kun
niitä ei enää tarvita. Jäsen- tai venerekisteristä ei tehdä paperisia versioita ilman erityistä syytä.
B ATK:lla käsiteltävät aineistot Varsinainen jäsen- ja venerekisterin tietokanta sijaitsee Suomen
purjehdus ja veneilyn ylläpitämässä jäsen- ja venerekisterissä, Suulissa. Suomen purjehdus ja veneily
vastaa omien järjestelmiensä tietoturvasta ja käytettävyydestä omien tietoturvaperiaatteiden sekä
palvelutasovaatimustensa mukaisesti. Jäsen- ja venerekisteristä voidaan koostaa mm. .csv ja .PDF
muotoisia tiedostoja erilaisiin tarpeisiin, jolloin kerätään tapauskohtaisesti tietoa vain erikseen
määritellyistä soluista kulloinkin olevia tarkoitusperiä varten. Jäsen- ja venerekisterin tietokantoihin ja
tiedostoihin pääsyyn tarvitaan rekisterissä määritellyt käyttöoikeudet, jotka myöntää ja poistaa
seuran hallitus ja joita hallinnoi Naispurjehtijat – Sailing Ladies kommodori.

11
Oikeus tietojen
tarkastamiseen ja
oikaisemiseen
12
Oikeus tietojen
poistamiseen

Rekisteröity Naispurjehtijoiden jäsen pääsee SPV:n Suuli järjestelmään itse ylläpitämään tietojaan.
Tarkastus- tai oikaisupyyntö voidaan myös tehdä toimittamalla pyyntö rekisterin yhteyshenkilölle.
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua ilman aiheetonta viivytystä
edellyttäen, että;

•
•
•
•

13
Oikeus käsittelyn
rajoittamiseen

henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä
muutoin käsiteltiin;
rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta
laillista perustetta;
henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan
lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos
• rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden;
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•
•
14
Oikeus peruuttaa
suostumus
15
Oikeus siirtää
tiedot
järjestelmästä
toiseen
16
Oikeus tehdä
valitus
valvontaviranomai
selle

käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan
niiden käytön rajoittamista;
rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity
tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän
vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut
rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus
siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä
koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.
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