Someron liikunta ry:n asiakasrekisterin
tietosuojaseloste
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Reculation, GDPR).
Päivitetty 24.7.2018

1. Rekisterinpitäjä
Someron Liikunta ry
Kiiruuntie 6
31400 Somero
Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
Veera Hälli
044-7791264
veera.halli@somero.fi

2. Rekisteröidyt
Someron liikunta ry:n asiakasrekisteri sisältää henkilöryhmiä:
 Jotka osallistuvat tai ilmoittautuvat Someron liikunta ry:n järjestämille kursseille ja
liikuntaryhmiin
 Yritysasiakkaat

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään Someron liikunta ry:n erilaisten liikuntaryhmien ja -kurssien
hallinnoimiseksi.
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4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:
 Rekisteröidyn nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, syntymäaika
 Kuvauslupa/-kielto ja lupa/kielto käyttää kuvia markkinointitarkoituksessa
 Asiakkaan ilmoittautumiset Someron liikunta ry:n järjestämille kursseille/ryhmiin

5. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä yhteisesti
sovittavassa paikassa. Yhteydenotto tehdään tietosuojaselosteeseen nimetyn yhteyshenkilöön:
Veera Hälli, 044-7791264, veera.halli@somero.fi
Jotta voimme turvallisesti luovuttaa henkilötietoja, rekisteröidyn on osoitettava henkilöllisyytensä
esim. esittämällä ajokorttinsa.
Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
Oikeustietojen oikaiseminen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty
lainvastaisesti.
Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen.
Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun
syyn, miksi tietoa ei voida poistaa.
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On huomioitavaa, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta
pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa
(luku 2, 10§) määritellyn ajan (10vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa
ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.
Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim.
asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa,
kunnes asia saadaan ratkaistua.
Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme
henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/yhteystiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriä ylläpidetään ja päivitetään asiakaskontaktien ja Someron liikunta ry:n kotisivujen
ilmoittautumislomakkeilla yhteystietonsa antaneiden kautta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Someron liikunta ry:n ulkopuolelle.
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8. Käsittelyn kesto
Henkilötietoja käsitellään ja säilytetään niin kauan kuin asiakkuus / kurssi on voimassa.

9. Henkilötietojen käsittelijät
Henkilötietoja säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja sähköiset
tiedostot on suojattu yhdistystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä
suojausmenetelmillä (esim. salasana). Kurssien/ryhmien aikana paperiset nimilistat ovat
asiakaspalvelijoiden/liikunnanohjaajien käytössä. Mahdolliset muut tiedot osallistujista, esimerkiksi
syntymäaika, eivät näy näissä em. nimilistoissa. Paperiset nimilistat ja osallistujatiedot hävitetään
kurssin loputtua.
Sähköisenrekisterin käyttöoikeus edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Ainoastaan Someron
liikunta ry:n työntekijät pääsevät salasanalla suojattuun tiedostoihin. Someron kaupungin
ylläpitämät laitteet ja ohjelmistot on suojattu ja varmistettu tietoturvasäännösten mukaisesti.
Someron kaupunki vastaa tältä osin tietoturvan toteutumisesta.
Manuaalisesti täytetyt henkilötietolomakkeet tallennetaan sähköisesti ja paperiversiot tuhotaan
asianmukaisin menetelmin.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.
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