
     TIETOSUOJASELOSTE 

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

Laatimispäivä  
24.05.2018 

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Kymppi 64 ry 

Osoite 

www.kymppi-64.fi 

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

040 256 9380 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Jäsenrekisterin hoitaja 
Osoite 

info@kymppi-64.fi 

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

040 256 9380 

3 
Rekisterin 
nimi 

Jäsenrekisteri 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11§:n vaatimat 
henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja 
kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedottamista ja laskutusta varten. 

 

Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa. 

 

Yhdistyksen kotisivujen jäsenosion käyttöön kerättävät tiedot ovat tunnistaumista sivujen käyttöä 
varten ja mahdollistavat jäsenpostin lähettämisen. Jäsenosion käyttö on mahdollista vain jäsenille. 

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Rekisteriin tallennetaan jäsenen täydellinen nimi, henkilötunnus  ja kotipaikka. 

 

Lisäksi siihen kerätään seuraavat tiedot: 

  * jäsenen yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti) 

  * jäsenyystiedot (jäsentyyppi, toimenkuva, jäsennumero, jäsenyyden alkamisajankohta) 

  * jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset) 

  

 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Jäsenrekisteriin kerättävät tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella.  Käytännössä tämä tapahtuu 
jäsenhakemuksen yhteydessä. Alle 16 vuotiaan jäsenen osalta hakemuksen allekirjoittaa 
vanhempainvastuunkantaja.  
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Jäsenrekisterin tiedot päivitetään Olympiakomitean alaisuudessa toimivan Suomisportin rekisteriin. 
Tietoja pidetään yllä rekisterissä Ampumaurheiluliiton lisenssitietoja ja jäsenlehden postitusta varten. 

 

Seuran jäsenrekisterin osoitetiedot päivitetään Suomisportin rekisteristä, johon henkilön tiedot 
päivittyvät automaattisesti muuttoilmoituksen jälkeen. 

 

Jäsentietoja (nimi, sarja ja seura) voidaan käyttää myös ampumaurheiluun liittyvien kilpailuiden 
tulosluetteloissa. 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Käsitellyt jäsenhakemuslomakkeet säilytetään kansiossa, jonka sijainti on lukitussa kaapissa. 
Poistuneen jäsenen hakemustiedot hävitetään polttamalla. Tietoihin on pääsy vain jäsenrekisterin 
hoitajalla. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Jäsenrekisteriä ylläpidetään Kymppi 64 ry:n omistamalla tietokoneella käyttäjätunnuksen takana. 
Tietokonetta käytetään lukitussa tilassa eikä sitä ole yhdistetty internetverkkoon. Jäsenpostitus 
tapahtuu F-Secure ohjelmalla suojatulla tietokoneella, johon ei ole asennettu sosiaalisen median 
sovelluksia.  

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Rekisteriin merkityllä jäsenellä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Tarkastuspyyntö 
tallenetuista tiedoista lähetetään jäsenrekisterin ylläpitäjän sähköpostiin. 

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Rekisterin ylläpitäjä korjaa viipymättä havaitut virheet. 

 

Jäsenellä on oikeus vaatia jäsentietojensa korjausta. Korjausvaatimus lähetetään kirjallisesti 
tarkastuspyynnön perusteella lähetetyn jäsentietoselvityksen yhteydessä olevaan osoitteeseen. 

12 
Muut henkilö- 
tietojen käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 
 

Jäsenrekisterin tietoja ei käytetä suoramainontaan, etämyyntiin eikä muuhun suoramarkkinointiin. 
Tietoja ei myöskään luovuteta markkina- ja mielipidetutkimuksiin eikä henkilömatrikkelia ja 
sukututkimusta varten. 

 


