
     TIETOSUOJASELOSTE 

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

Laatimispäivä  
1.3.2018 

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Nummelan Kisaajat ry 

Osoite 

Vihdintie 1, 03100 Nummela 

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

webmaster@nummelankisaajat.fi 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Mikko Leppähaara 
Osoite 

Vihdintie 1, 03100 Nummela 

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

webmaster@nummelankisaajat.fi, 040 3515744 

3 
Rekisterin 
nimi 

Jäsenrekisteri 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Seuran ylläpitää jäsenrekisteriä uimatoiminnan ylläpitoon, jäsenmaksujen ja avustusten hallinnointiin 
sekä kilpailutoiminnan ilmoitautumissiin.  

 

Henkilötietoja käsitellään yleisavustusten, kaupungin avustusten, kilpailutoiminnan sekä 
kausimaksujen yhteydessä. Verkkosivuilla henkilötietoja ei julkaista. 

 

Henkilötietoja luovutetaan kausimaksujen veloitusta varten seuran tilitoimistolle 

 

Jäsenrekisterin tietoja ei käsitellä suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä 
markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömartikkelia ja sukututkimusta varten. 

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Jäsenrekisteriin kerätään seuraavat henkilötiedot 

- Nimi 

- Syntymäaika 

- Uimaryhmä 

- Harjoitteluajat 

- Lisenssinumero 

- Huoltajan nimi 

- Yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköposti) 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Tietolähteet jäsenrekisteriin 

- Jäsen itsessään 

- Kausimaksulomake 
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Jäsenrekisterin henkilötietoja luovutetaan mm. 

- Kausittaisiin avustuksiin kaupungille ja valtiolle sekä kausimaksujen veloitukseen 

- Uimakilpailujen ilmoittautumisjärjestelmiin 

- Uimaliiton jäsenhakemukseen 

- Kausimaksujen hallinnoitiin tilitoimistolle 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Lisenssinumero ja nimi niissä tapauksissa jossa kilpailujen järjestävä taho sijaitsee EU:n tai ETA:n 
ulkopuolella. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Manuaaliset henkilötietomateriaalit säilytetään lukitussa kaapissa seuran kirjapitäjän toimitiloissa. 
Manuaaliseen aineistoon on käyttöoikeus vain kirjapitäjällä. Aineisto ei ole luokiteltu salaiseksi. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Kirjapitäjän tietokoneella säillyttämät henkilötiedot ovat salattu salasanalla ja tähän ei ole 
käyttöoikeutta kuin kirjanpitäjällä. 
 
Seuran verkkosivujen sisällä ylläpidettävä jäsenrekisteri on salattu kirjautumistunnuksin. 
Rekisteriin on käyttöoikeus seuran hallituksella. 
Aineisto ei ole luokiteltu salaiseksi. 

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Rekisteriin kuuluvalla on oikeus pyytää mitä tietoja hänestä seuran jäsenrekisterissä on. Kysely 
voidaan osoittaa seuran rekisteriä ylläpitälle seuraavin tavoin:  

- Sähköpostilla webmaster@nummelankisaajat.fi 

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Rekisteriin kuuluvalla on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjausta, tietojen käyttökieltoa tai tietojen 
poistamista kokonaan. 

Kysely voidaan osoittaa seuran rekisteriä ylläpitälle seuraavin tavoin:  

- sähköpostilla webmaster@nummelankisaajat.fi 

 

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

Henkilötietolain 30 mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltään rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä 
itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja 
mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömartikkelia ja sukututkimusta varten. 

 


