TIETOSUOJASELOSTE – Kunto-Pirkat ry
1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
Rekisterinpitäjä: Kunto-Pirkat ry
Osoite: c/o Tesomankatu 20 A 2, 33310 Tampere
Puhelin: 040 7548640
Sähköposti: ritvapatomaki (at)gmail.com
Yhteyshenkilö: Ritva Patomäki
2. Rekisteröidyt
Rekisterissä käsitellään Yhdistyksen toimintaan liittyvien jäsenten
henkilötietoja.
3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoituksena on Rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen
hallinta jäsenyyden aikana. Henkilötietojen käsittely perustuu Yhdistyksen
lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä.
Kerättävän tiedon käyttötarkoitus
- jäsenpostin lähettäminen ja yleinen tiedottaminen
- osanottoilmoitukset kilpailuihin ja muihin tilaisuuksiin osallistumisen
varmistaminen
- jäsenmäärän selvittäminen toiminnan suunnittelua, vuosiavustuksia ja
jäsenmaksujen seurantaa varten.
4. Käsiteltävät henkilötiedot
Rekisterissä käsitellään Kunto-Pirkat ry jäsenten, kumppanien henkilö- ja
yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen liittyviä tarpeellisia tietoja.
Näitä tietoja ovat:
- Rekisteröidyn etu-ja sukunimi
- Rekisteröidyn osoite
- Rekisteröidyn sähköpostiosoite
- Rekisteröidyn puhelinnumero
- Rekisteröidyn syntymäaika
5. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään Rekisteröidyltä itseltään esim. jäseneksi liityttäessä tai
jäsenyyden tai yhteistyön aikana.
6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
Sähköisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu ulkoiseen
muistiin, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat
kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Henkilötiedot on suojattu
ulkopuoliselta käytöltä.
7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

8. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle
Henkilötietojen ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle.
9. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on KuntoPirkat ry:n jäsen tai niin kauan kun henkilö pyytää tietojensa poistamista.
Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötiedot poistetaan.
10.

Rekisteröidyn oikeudet

Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus 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
- vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista
Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva
pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot -kohdan mukaisesti.
11.

Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

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

Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä
tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse
osoitteeseen ritvapatomaki(at)gmail.com tai kirjallisesti osoitteeseen: KuntoPirkat ry, c/o Ritva Patomäki Tesomankatu 20 A 2, 33310 Tampere.
13.

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön
muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 15.1.2021.

