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

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

14.5.2018

Nimi

Lempäälän Ampujat ry
Osoite

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

hallitus@lempaalanampujat.fi
Nimi
2
Pasi-Veikko
Yhteyshenki- Autio
Osoite
lö rekisteriä Multiojankatu 28 F 48, 33850 Tampere
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
sihteeri@lempaalanampujat.fi
+358 50 597 8602 (ma-pe 18-20)
3
Jäsentietorekisteri
Rekisterin
nimi
4
Rekisterien tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat
Henkilötieto- henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Henkilötietoja kerätään
jen käsittelyn jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista
tarkoitus
yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

Tietoja käsitellään sähköisellä rekisteripalvelulla (Yhdistysavain Rekisteri) ja tätä varten tietoja
tallennetaan palveluntarjoajan (Avoine Oy) palvelimille. Tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolisille
tahoille ilman asianosaisen suostumusta.

5
Rekisterin
tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli
jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Lisäksi kerätään esimerkiksi seuraavat tiedot:
- Jäsenten yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)
- Jäsenen syntymäaika (ikäryhmäkohtaiset maksut)
- Jäsenten huoltajien yhteystiedot (mikäli jäsen on alaikäinen)
- Jäsenyystiedot (jäsentyyppi, toimenkuva, jäsennumero, jäsenen yhdistyshistoria)
- Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)
- Lisätiedot (lehtitilaustiedot yms.)
- Kilpailu- ja seuran edustustiedot
- Kokouksiin osallistumistiedot
- Muut vastaavanlaiset tiedot

6
Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan pääosin jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä
hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta.Yhteystietoja voidaan pyytää
julkisesta numerotiedustelusta ja Suomen Ampumaurheiluliitolta mikäli jäsen ei niitä itse ole
ilmoittanut tai tiedot ovat vanhentuneet.
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7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Tietoja käsitellään pääsääntöisesti vain yhdistyksen sisällä. Yhdistyksen toiminnan kannalta on
kuitenkin välttämätöntä luovuttaa tiettyjä rekisteröityjen henkilö- ja yhteystietoja yhdistyksen
yhteistyötahoille:
- Paino- ja postituskumppanit (laskujen ja painotutteiden postitus)
- Suomen Ampumaurheiluliitto (henkilö- ja yhteystiedot yhdistyksen sääntöjen mukaisesti)
- Yhteystyöseurat (kilpailutoimintaan osallistuvien rekisteröityjen henkilö- ja yhteystiedot)
- Ampumaratojen omistajat ja ylläpitäjät (radankäyttäjien yhteystiedot)

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukitussa tilassa, jonne
on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Sähköinen jäsentietorekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla
palvelimella. Lempäälän Ampujat ry ja rekisteripalvelun tarjoaja Avoine Oy (Yhdistysavain rekisteri)
huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

10
Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä jäsenellä on oikeus tarkastaa henkilörekistereihin talletetut tietonsa sekä vaatia
rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa tai poistamaan tietonsa rekisteristä.
Tarkastuspyyntö on pyydettävä asianomaiselta rekisterinpitäjältä kirjallisesti tai sähköisesti siten, että
rekisterinpitäjä voi varmistua henkilön oikeudesta saada tarkastaa tiedot.

11
Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista

Rekisteriin merkityllä jäsenellä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa tai
poistamaan tietonsa rekisteristä. Korjausvaatimus on toimitettava asianomaiselle rekisterinpitäjälle
kirjallisesti tai sähköisesti siten, että rekisterinpitäjä voi varmistua henkilön oikeudesta vaatia tietojen
muutosta.

12
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tietojen oikaisemiseen ja oikeus tulla unohdetuksi. Tämän lisäksi
rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa ja vastustaa tietojensa käsittelyä sekä perua lupa tietojensa
käsittelyyn. Rekisteröidyllä on myös oikeus siirtää tietonsa Lempäälän Ampujien järjestelmästä toisen
rekisterinpitäjän järjestelmään.

