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tietosuojaseloste 
 
GDPR eli EU:n tietosuoja-asetusta alettiin soveltamaan 25.5.2018 alkaen kaikissa jäsenmaissa. GDPR 

(General Data Protection Regulation) tarkoituksena on parantaa henkilötietojen suojaa, edistää henkilötietojen 

käsittelyn avoimuutta ja estää henkilötietojen väärinkäyttöä. Huolellisella henkilötietojen käsittelyllä 

varmistamme sen, että yhdistyksemme jäsenien henkilötietoja käytetään vastuullisesti. Tässä jäsenten 

tietosuojaselosteessa on tarkennettu jäsenrekisterimme henkilötietojen käsittelyperusteita ja -käytänteitä sekä 

rekisteröityjen oikeuksia. Henkilötiedoilla tarkoitetaan asioita, joilla henkilöä kuvataan ja joilla hänet voidaan 

tunnistaa, epäsuorastikin. Henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi ja sähköpostiosoite.  

 

REKISTERIN PITÄJÄ 

Puijon Hiihtoseura Ry 

Y-tunnus 0171508-3 

Suurmäentie 85 

70200 KUOPIO 

 

YHTEYSHENKILÖT JÄSENREKISTERIASIOISSA 

Jari Pitkänen 

Raimo Kariniemi 

tiedottaja(at)puijonhiihtoseura.fi 

 

REKISTERIN NIMI 

Puijon Hiihtoseura Ry:n jäsenrekisteri 

 

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 

Henkilötietojen käsittely perustuu Puijon Hiihtoseura Ry:n lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää 

jäsenrekisteriä. Jäsenten tiedot ovat rekisterissä jäsenasioiden hoitamista, kilpailutoimintaa, tiedotusta sekä 

laskutusta varten. 

 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ 

Jäsenrekisteri sisältää jäsenestä seuraavat tiedot. 

• Etu- ja sukunimi 

• katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka 

• syntymäaika (pp.kk.vvvv) 

• sukupuoli 

• puhelinnumero 

• sähköposti 

• alle 18 vuotiaiden osalta myös huoltajan nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite 

• lisenssitieto 

• jäsenmaksutieto 

• mihin jaostoon kuuluu 

• henkilön itsensä antama vapaamuotoinen tieto. Esim harrastusta rajoittava vamma tai sairaus, jonka 

henkilö itse haluaa kertoa. 

 

 

 

REKISTERIN TIETOLÄHTEET 

Rekisterin tietolähteenä toimii rekisteröidyn itsensä antamat tiedot.  

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäseniltä seuran omien sivujen kautta (www.puijonhiihtoseura.fi)  

lähetettävällä sähköisellä lomakkeella. Seuran jäsenyyttä hakevat lähettävät tietonsa saman lomakkeen kautta. 

Tietojen muuttaminen tehdään sähköpostilla ylläpitäjälle. 
 

 

 

 

 

 

http://www.puijonhiihtoseura.fi/
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TIETOJEN LUOVUTUS 

Henkilötietoja voidaan luovuttaa Puijon Hiihtoseura Ry:n ulkopuolelle seuran jäsenyyteen liittyvien 

toimenpiteiden ja palveluiden toteuttamiseksi.  

 

Rekisteriin tallennettuja tietoja voidaan siirtää EU tai ETA alueen ulkopuolelle yksittäistapauksissa, jos jäsen 

osallistuu valmennuksiin tai kilpailuihin EU tai ETA talousalueen ulkopuolella. Rekisterinpitäjä varmistaa 

tietosuojan korkean tason esimerkiksi sopimusjärjestelyin (EU komission mallilausekkeet). 

 

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA 

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on yhdistyksen jäsen. Jäsenyyden 

päättymisen jälkeen henkilö poistetaan jäsenrekisteristä, mikäli pidemmälle säilytykselle ei ole edellytyksiä. 

Henkilötietoja säilytetään enintään 10 vuoden ajan jäsenyyden päättymisestä yhdistyksen oikeutetun edun 

perusteella. Henkilötiedot voidaan säilyttää myös tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai Yhdistyksen 

sopimusvelvoitteet kolmansia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.  

 

 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET 

Manuaalinen aineisto 

• Tulostetaan vain tarvittaessa ja tuhotaan heti käsittelyn jälkeen, mikäli ei vaadi arkistoimista. 

• Mahdollinen manuaalinen aineisto ja arkisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen 

oikeuden saaneilla henkilöillä. 

 

Sähköisesti käsiteltävät tiedot 

• Tietoihin pääsyä on rajoitettu teknisin toimenpitein vain sellaisille henkilöille, jotka tarvitsevat tietoja 

rooliinsa perustuen 

 

TARKASTUSOIKEUS 

Jokaisella jäsenellä on oikeus tarkastaa jäsenrekisteriin talletetut tietonsa.  

Jäsen voi pyytää tietojen tarkastusta tai jäsentietojensa poistoa sähköpostitse: tiedottaja(at)puijonhiihtoseura.fi. 

Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä markkinointi- ja 

viestintätarkoituksiin. Rekisteröity voi muokata henkilö- ja jäsenpostitustietojaan henkilökohtaisesti 

lähettämällä päivitettävät tiedot sähköpostilla, jolloin vanhat tiedot korvataan uusilla tiedoilla.  

 

MUUTOKSET TÄHÄN TIETOSUOJASELOSTEESEEN 

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Päivitetty 

tietosuojaseloste löytyy seuran internetsivuilta. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 9/2018 uuden 

nettisivujen kautta lähetettävän jäsentietolomakkeen käytön yhteydessä. 

 


