Rekisteriseloste
1. Rekisterin nimi
Herttoniemen Syke ry:n jäsenrekisteri
2. Rekisterinpitäjä
Herttoniemen Syke ry
3. Rekisterin vastuuhenkilö ja yhteyshenkilö
Herttoniemen Syke ry:n hallituksen puheenjohtaja ja jäsenrekisterivastaava
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste
Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on yhdistyslain 3. luvun 11§:n mukaisen
jäsenluettelon pitäminen, yhdistyslain 5. luvun 20§:n mukaisen kokouksen ja 24§:n
mukaisen kokouskutsun mahdollistaminen, tilastotietojen kokoaminen jäsenmääristä ja eri
liikuntaryhmien osallistujamääristä toimintakertomusta ja avustushakemuksia varten, jäsenja osallistumismaksujen seuraaminen, yhdistyksen toiminnasta tiedottaminen.
Käsittelyn oikeusperuste on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1a-kohta:
suostumus.
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään jäsenistä seuraavat tiedot: nimi, osoite, kotipaikkakunta, syntymäaika,
sukupuoli, sähköpostiosoite ja puhelinnumero sekä alaikäisen jäsenen huoltajan tai
yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero sekä ryhmät, joihin rekisteröity on
kuluvana kautena ilmoittautunut ja tiedot rekisteröidyn kuluvan kauden jäsen- ja
osallistumismaksuista ja mahdollisista avoimista laskuista.
6. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisteröidyn sähköpostiosoite voidaan luovuttaa tiedotus- ja markkinointitarkoitusta varten
yhdistyksen kattojärjestölle, Suomen voimisteluliitto ry:lle, jos rekisteröity on antanut tähän
luvan. Yhdistys voi luovuttaa rekisterin tietoja viranomaisille, jos laki tai asetus niin vaatii.
7. Tietojen säilytysajat
Rekisteröidyn tietoja säilytetään enintään seuraavan kauden ilmoittautumisen loppuun
saakka.
8. Henkilötietojen tietolähteet
Henkilötiedot on kerätty rekisteröidyltä itseltään tai hänen huoltajaltaan/yhteyshenkilöltään.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterin tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Sähköisen jäsenrekisterin palvelu on hankittu Hoika-nimiseltä seurojen ja liittojen sähköisiä
palveluita tarjoavalta yritykseltä. Rekisteröidyt itse pääsevät omiin tietoihinsa ja
muokkaamaan niitä henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Yhdistyksen
hallituksen jäsenet pääsevät kukin omalla henkilökohtaisella käyttäjätunnuksellaan ja
salasanallaan tai yhdistyksen yhteisellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla näkemään ja
tarvittaessa muuttamaan rekisterin tietoja.
11. Rekisteritietojen tarkastus- ja korjausoikeus
Jäsenellä on oikeus saada rekisteritietonsa tarkastettavaksi ja tarvittaessa vaatia tietojensa
oikaisemista. Jäsenellä on myös oikeus vaatia tietojensa poistamista. Jos jäsen haluaa
poistaa tietonsa rekisteristä, hän luopuu samalla seuran jäsenyydestä ja oikeudesta
osallistua seuran toimintaan kuluvalla kaudella. Pyynnöt lähetetään seuran
sähköpostiosoitteeseen herttoniemensyke@outlook.com.

