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

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

24.5.2015

Nimi

Littoisten Työväen Urheilijat ry.
Osoite

Vuorikuja 7 20660 Littoinen
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Nimi
2
Jaakko Laaksonen
Yhteyshenki- Osoite
lö rekisteriä Mustavuorentie 4 20660 Littoinen
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
040-7711526, jarme@luukku.com

3
Littoisten Työväen Urheilijat ry. jäsenrekisteri
Rekisterin
nimi
4
Littoisten Työnväen Urheilijat ry. (jatkossa LTU) on urheilu- ja yleisseura. Seurassa urheilevat liittyvät
Henkilötieto- myös seuran jäseniksi. Jäsenrekisteri on luotu tätä varten.
jen käsittelyn
tarkoitus

5
Rekisterin
tietosisältö

Jäsenrekisteriin merkitään jäsenen nimi, syntymäaika ja ryhmä, johon jäsen kuuluu. Tämä ryhmä voi
olla esimerkiksi joukkue.

6
Tarvittavat tiedot kerätään jäseniltä. Joissain ryhmissä tiedot kerätään kootusti yhden henkilön
Säännönmu- toimesta, joka sitten myös syöttää tiedot rekisteriin. Rekisteriin on mahdollista syöttää omat tiedot
kaiset tieto- myös omatoimisesti.
lähteet

REKISTERISELOSTE

2

7
Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta, vaan niitä käytetään lähinnä seuran sisäiseen viestintään ja esim.
Tietojen
laskutukseen.
säännönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä mihinkään.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Manuaalista aineistoa ei ole.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Seuran jäsenrekisteri toimii M&V Softwaren ylläpitämässä Seuramappi -palvelussa.
Ote Seuramapin tiedotteesta:
"GDPR on vahvasti huomioituna M&V Softwaren toiminnassa ja tietosuojakehityksessä. Seuramapin
kaikki palvelimet sijaitsevat Suomen rajojen sisällä Ficolo Oy:n konesalissa. Konesali täyttää VAHTI
2/2013 tason 3 vaatimukset sekä tietoturvan osalta VAHTI 2/2010 tason 3 vaatimukset. Seuramapin
tietokannoissa olevia tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle."

10
Tarkastusoikeus

Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkastaa jäsenrekisteriin talletetut tietonsa. Pyyntö tulee tehdä
joko oman ryhmänsä/jaostonsa Seuramappi -vastaavalle, tai seuran Seuramappi -pääkäyttäjälle.

11
Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus vaatia jäsenrekisteriin talletetun väärän tiedon korjaamista.
Oikeus vaatia Pyyntö tulee tehdä joko oman ryhmänsä/jaostonsa Seuramappi -vastaavalle, tai seuran Seuramappi
tiedon
-pääkäyttäjälle.
korjaamista

12
Jokaisella rekisterin jäsenellä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään
Muut henkilö- koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja
tietojen käsit- mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia varten.
telyyn liittyvät oikeudet

