TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
Rekisterinpitäjä: Hyvinkään Kansantanssijat ry
Sähköposti: info@hyvinkaankansantanssijat.fi
Yhteyshenkilönä toimii kulloinkin yhdistyksen puheenjohtajana toimiva.
vuosi 2018:
Yhteyshenkilö: Tuija Mustonen
Postiosoite: Asemankatu 37 as 2, 05900 Hyvinkää
Puhelin: 0400 941 479

2. Rekisterin nimi ja rekisteröidyt
Rekisterin nimi: Hyvinkään Kansantanssijat ry:n jäsenrekisteri (myöhemmin Yhdistys). Yhdistyksen
jäsenrekisterissä käsitellään Yhdistyksen jäsenien henkilötietoja.

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoituksena on Rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden
aikana.
Henkilötietojen käsittely perustuu Yhdistyksen lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää
jäsenrekisteriä.
Rekisteröidyn terveystietojen käsittely perustuu Rekisteröidyn antamaan suostumukseen.
Lasten henkilötietojen käsittely perustuu siihen, että huoltaja on antanut tähän nimenomaisen
suostumuksensa tai valtuutuksensa.

4. Käsiteltävät henkilötiedot
Rekisterissä käsitellään Yhdistyksen jäsenien henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen
liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:

-

Rekisteröidyn etu- ja sukunimi
Rekisteröidyn postiosoite
Rekisteröidyn sähköpostiosoite
Rekisteröidyn puhelinnumero
Rekisteröidyn syntymäaika
Sukupuoli
Terveystieto, joka vaikuttaa harjoituksiin
lisäksi rekisteriin kirjataan
Valokuvauslupa
Yhdistyksen jäsenyyden alkamisvuosi

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään Rekisteröidyltä itseltään tai alaikäisen kyseessä ollessa hänen huoltajaltaan.

6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on tallennettu muistitikulle sekä one driveen jäsenrekisteriin,
joka on vain Yhdistyksen puheenjohtajan ja sihteerin käytössä. Ohjaajat ylläpitävät kukin oman
ryhmänsä osallistujalistaa.
Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. Yhdistyksen
ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot salataan. Käytetyt työasemat ja tallennusmediat on teknisesti
ja sähköisesti salattu.

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille. Henkilötietoja siirrettäessä tai
luovutettaessa Rekisteröity tai hänen huoltajansa on antanut nimenomaisen suostumuksensa
henkilötietojensa siirtämiseksi.

8. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Rekisteröity tai hänen huoltajansa on antanut nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa
siirtämiseksi.

9. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin Rekisteröity on Yhdistyksen jäsen. Jäsenyyden
päättymisen jälkeen henkilötiedot poistetaan lopullisesti Yhdistyksen jäsenrekisteristä.

10. Profilointi
Keskusjärjestöjen toimintakertomuksiin, Yhdistyksen omaan toimintakertomukseen ja kaupungin
avustushakemuksiin kootaan yhteenvetona lukumääriä jäsenistön sukupuolesta ja iästä.

11. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin
tahansa:

-

-

saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Yhdistyksen käsittelemät
henkilötiedot;
vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
vaatia henkilötietojensa poistamista;
peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin
henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä
perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Yhdistyksen oikeutettu etu;
saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle
rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot
Yhdistykselle, Yhdistys käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen
perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän
tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yhdistys voi pyytää rekisteröityä
tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön
käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä
perusteella.

12. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen
Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai
työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan
tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

13. Yhteydenotot
Rekisteröidyn oikeuksia koskevat pyynnöt tulee osoittaa kohdassa 1 mainitulle yhteyshenkilölle.
Rekisteröidyn henkilöllisyyden varmentaminen ennen tietojen luovuttamista: Pyyntö tulee esittää
kirjallisesti oman ryhmän ohjaajalle, joka tunnistaa henkilön.

14. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä
seloste on laadittu 25.5.2018.
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