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Rekisterin nimi 

 Jäsenrekisteri 

Rekisterinpitäjä 

 Nimi  Sotkamon Jymy ry 

 Osoite  Sotkamon yrityspalvelut, Kainuuntie 27, 88600 Sotkamo 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

 Nimi  Marita Kaipainen 

 Sähköposti  marita.kaipainen@windowslive.com 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste 

Sotkamon Jymy ty on Suomessa rekisteröity yleishyödyllinen yhdistys. Henkilötietoja 

kerätään ja käsitellään rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöön 

panemiseksi, rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella tapahtumiin 

ilmoittautumisten, yhteydenottojen, asioinnin, laskutuksen ja muiden jäsenyyden 

hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden ja turvallisuuden mahdollistamiseksi. 

Rekisterin henkilötietoryhmät 

Rekisteri sisältää rekisterinpitäjän jäsenten sekä näiden perheenjäsenten henkilötietoja, joita 

ovat muun muassa 

- etu- ja sukunimi 

- syntymäaika 

- postiosoite 

- sähköpostiosoite 

- puhelinnumero 

- laji/harjoitusryhmä 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Jäsenrekisterin tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään tai rekisteröidyn huoltajalta. Tiedot 
kerätään jäseneksi liittymisen yhteydessä, jossa henkilö itse tai huoltaja täyttää tiedot  
lomakkeeseen. Jäsentiedot tallentuvat jäseneksi hyväksymisen jälkeen jäsenrekisteriin.  



 
 
  

Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Jäsenrekisteristä voidaan luovuttaa tapahtumaan tai kilpailuun ilmoittautuneen tietoja lähtö- 

ja tuloslistalle, jotka voidaan julkaista tapahtuman kotisivuilla. Lisäksi rekisterin tietoja 

voidaan siirtää määritellylle henkilötietojen käsittelijälle, kuten maksulliseen 

ilmoittautumisjärjestelmään. 

Tietojen siirto EEA-alueen ulkopuolelle 

 Tietoja ei siirretä EEA-alueen ulkopuolelle. 

Tietojen säilytyspaikka ja –aika 

Jäsenrekisteriä pidetään Sporttisaitti.fi- sivustolla Avoine Oy:n palvelimella. Avoine Oy vastaa 

jatkuvasta varmuuskopioinnista ja tietoturvasta. Henkilötietoja säilytetään teknisesti 

suojattuina palvelimella, joka sijaitsee fyysisesti suojatuissa tiloissa. Tietojen suojaus on 

järjestetty käyttäjätunnus-salasana- menetelmällä. Käyttäjätunnukset luovutetaan niille 

yhdistyksen toimihenkilöille, jotka tarvitsevat niitä seuran tehtävän hoitamiseksi ja 

poistetaan kun henkilö ei enää ole toimihenkilö.  Kun ilmoittautumislomakkeen tiedot on 

viety jäsenrekisteriin, lukitussa tilassa siihen asti säilytetyt asiakirjat hävitetään. 

Tietoja käsitellään ja säilytetään niin kauan kuin asiakkuus tai peruste sille on voimassa. 

Asiakkuuden päättyessä henkilötiedot poistetaan asiakasrekisteristä 12 kuukauden sisällä. 

Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä tai hänen huollettavaansa koskevat rekisteriin 

tallennetut tiedot. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan häntä 

koskevat virheelliset tiedot. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan 

häntä koskevat henkilötiedot tai keskeyttämään henkilötietojen käsittely, mikäli käsittelylle 

ei ole enää perustetta. 

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot tulosteena rekisteristä. Pyynnöt 

rekisteröityjen oikeuksien käyttämiseksi tulee toimittaa kirjallisesti rekisterinpitäjän 

yhteyshenkilölle. Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle siinä 

jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty 

tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut. 

Sotkamon Jymy ry:n oikeus muuttaa tätä tietosuojaselostetta 

Kehitämme toimintaamme jatkuvasti. Aina kun jokin olennainen asia muuttuu, päivitämme 

tätä selostetta tarpeen mukaan. Lisäksi lainsäädännön muutokset voivat pakottaa meidät 

muuttamaan tai tarkentamaan tätä tietosuojaselostetta. 


