Ranuan Peura ry, tietosuojaseloste
Päivitetty 14.10.2022.
1. Rekisterinpitäjä
Nimi:
Y-tunnus:
Osoite:
Postinumero:
Postitoimipaikka:
Puhelinnumero:
Sähköpostiosoite:

Ranuan Peura ry
0191977-2
Sairaalatie 2
97700
RANUA
041 313 8222
ranuanpeura1913@gmail.com

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Yritys:
Ranuan Peura ry
Nimi:
Niina Nurmela (toiminnanjohtaja)
Puhelinnumero:
041 313 8222
Sähköpostiosoite:
ranuanpeura1913@gmail.com
3. Rekisterin nimi ja käyttötarkoitus
Ranuan Peuran jäsenrekisteri. Kerättäviä henkilötietoja käytetään yhdistyksen jäsenrekisterin
ja lisenssitietojen ylläpitoon sekä jäsenlaskutukseen. Rekisterin sisältämiä tietoja käytetään
vain rekisteröidyn yhdistyksen omassa toiminnassa.
Ranuan Peuran jäsenrekisteri löytyy Suomisport verkkopalvelusta. Suomisportin seloste
henkilötietojen käsittelytoimista löytyy osoitteesta: https://info.suomisport.fi/suomisporttietosuoja/ . Lisäksi yhdistyksellä on manuaalinen jäsenrekisteri henkilöille, joilla ei ole
mahdollisuutta käyttää suomisportin palveluita.
4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Jäsenrekisteriin kerätään urheiluseuran toiminnan kannalta välttämättömiä tietoja. Lisäksi
voidaan pitää luetteloita tapahtumiin ja talkoisiin osallistumisesta sekä myönnetyistä
arvomerkeistä ja merkittävistä urheilusaavutuksista.
5. Rekisterin tietosisältö
Kerättäviä tietoja ovat jäsenen nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja syntymäaika.
6. Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot ovat jäsenrekisterissä niin kauan kunnes jäsenyys yhdistyksessä päättyy.
7. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tietoja ainoastaan henkilöltä itseltään.
Alaikäisen henkilön tietoja luovuttaa huoltaja.
8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle
Rekisteröity yhdistys voi luovuttaa viranomaisille rekisterin tietoja lain tai muiden määräysten
niin vaatiessa. Rekisterissä olevia tietoja voidaan luovuttaa normaaliin toimintaan liittyen
kolmansille osapuolille esimerkiksi urheilukilpailujen yhteydessä (nimilista osallistujista).
Yhdistys ei luovuta jäsentensä yhteystietoja kaupallisiin tarkoituksiin.
Yhdistys ei luovuta tietoja Eu:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Ranuan Peura ry, tietosuojaseloste
Päivitetty 14.10.2022.
9. Evästeiden (cookies) käyttö
Yhdistyksen nettisivuilla ei käytetä evästeitä.
10. Rekisterin suojaus
Sähköiset tiedot on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka
tarvitsevat tietoja tehtävissään.
11. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on
talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle
henkilölle.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai
poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa
aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn
liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa
käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

