Tietosuojaseloste
Muodostettu 17.10.218
1. Yleistä
Juankosken Kuntoilijat ry (Yhdistys) on sitoutunut suojaamaan toiminnassaan käyttäjien tietoja ja
kunnioittamaan heidän yksityisyyttään. Tässä dokumentissa kerromme, mitä henkilötietoja
keräämme sinulta ja miten tietoja käytämme.
Juankosken Kuntoilijat ry on Juankoskella toimiva Suomen Latu ry:n paikallisyhdistys, joka
liikuttaa kuntalaisia matalankynnyksen liikunassa ikään, sukupuoleen, kuntoon tai titteliin
katsomatta. Avointa toimintaa kuntalaisten terveydestä, sairauksia ennaltaehkäisevästi tapahtuvaa
toimintaa. Toiminta on kaikkia huomioivaa, ei kilpailutoimintaa.
Käsittelemme toiminnassamme jäsenten tietoja. Aloittaessasi jäsenyytemme, hyväksyt samalla
käyttöehtomme ja tietosuojaperiaatteemme.
2. Tietosuojaperiaatteemme
Keräämme ja käsittelemme vain sellaista henkilötietoa, jota tarvitsemme toimintamme
toteuttamiseksi. Sinulla on milloin tahansa oikeus pyytää omien tietojesi poistamista palvelusta.
Mistä yhdistyksessämme voi muodostua rekistereitä:
‣ Jäsenrekisteri
‣ Tapahtumiin osallistujalistat
‣ Talkoolaisrekisteri
‣ Avainrekisterit (koulun sali)
Jäsenrekisteriämme hoitaa järjestö eli Suomen Latu ry. Yhdistyksessä on vain kahdella
käyttöoikeudet jäsenrekisteriin (jäsensihteeri ja puheenjohtaja). Jäsenrekisterin kautta saamme
esim. osoitetarrat KuntoPostin (jäsentiedotteen lähettämiseen postitse). Suomen Latu ry vastaa
tietosuojasta jäsenrekisteriin. Paikallisesti keräämämme tiedot liittyvät tapahtumien osallistujalistoihin, talkoolaislistoihin, joita säännöllisin välein poistetaan. Niissä ilmenee pääsääntöisesti vain
henkilön nimi, ei muita lähempiä tietoja.
Tapahtuma- ja talkoolaislistauksia voidaan tarvita, mahdollisten ongelmatilanteiden selvittämiseen
sekä mahdollisten tapaturmien/onnettomuksien takia.
Puheenjohtajalla on sähköpostituslista osasta jäsenistöä, joihin on 28.5.2018 jälkeen pyydetty lupa
pitää henkilöt sähköpostilistauksella. (kaikille lähti sähköposti, jossa pyyntö poistaa ellei halua olla
postituslistalla). Uudet jäsenet lisätään postituslistalle vasta heidän lupauksensa jälkeen. Uusille
jäsenille lähtee kysyntä heti liittymisen jälkeen.
Käsittelemiämme henkilötietoja ei siirretä kotimaan rajojen ulkopuolella.
Päivitämme tätä dokumenttia vastaamaan toiminnan sisältöä. Päivitetyt tiedot ovat voimassa tämän
dokumentin päiväyksestä lähtien. Päivitys tapahtuu jatkossa säännöllisin väliajoin tarvittaessa.
3. Rekisterinpitäjä
Juankosken Kuntoilijat ry (Jäsenrekisteri Suomen Latu ry)
Pappilanpellontie 4 as 12
73500 Juankoski
Yhteyshenkilö:
Anja Korhonen +358 45 114 8853
anjairmeli.korh@luukku.com

4. Rekisterin nimi
osallistujaluettelo, talkoolaisosallistujat, sähköpostilistaus.Jäsenrekisteri Suomen Latu ry, kahdella
henkilöllä yhdistyksestä oikeus mennä reksiteriin.
5. Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitukset ja perusteet
Juankosken Kuntoilijoiden osallistuja-, talkoolais-, yms luetteloista pidetään yllä toimijoiden
toimesta niihin ei tarvitse rekisteröityä mitenkään netin kautta. Luetteloiden ja
sähköpostilistauksen tarkoituksia ovat palvelun tuottaminen ja yhteydenpito jäsenistöön
jäsenyydenaikana.
Palvelussa jäsen yksilöidään hänen antamillaan tiedoilla. Jäsenen tai osallistujan antamien
yhteystietojen avulla heille voidaan lähettää palvelua ja erilaisia tapahtumien kulkua koskevia
palveluviestejä (mm Lapin matkat yms).
Jäsen tai osallistuja voi milloin tahansa omatoimisesti peruuttaa sähköpostilla lähetettyjen
palveluviestien vastaanottamisen lähettämällä saapuneeseen sähköpostiin peruutuksen.
6. Käsiteltävät henkilötiedot
Rekisterissä käsitellään rekisteröityneen Jäsenen henkilö- ja yhteystietoja sekä muita toimintaan ja
liittyviä vapaaehtoisesti annettavia tietoja. Näitä tietoja ovat:
Käyttäjän itsensä antamat tai henkilön tunnistavat tiedot (tähdellä merkityt ovat pakollisia):







Jäsenen etu- ja sukunimi (*)
Jäsenen sähköpostiosoite
Jäsenen kotipaikka (kunta)
Jäsenen sukupuoli (ilmenee vain nimenä)
Jäsenen puhelinnumero (hänen sen luovuttaessaan)
Henkilötietoja kerätään vain käyttäjältä itseltään.

7. Henkilötietojen suojaaminen ja käsittelyn rajoittaminen
Sähköisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu järjestelmään, johon on rajattu pääsy
vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi (Suomen
Latu ry ja Juankosken Kuntoilijat ry (puheenjohtaja ja sihteeri).
Tiedot tallennetaan tietokantoihin, jotka ovat salasanoilla, palomuureilla ja muilla teknisillä
keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin käsiksi
pääsevät vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.
8. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
Juankosken Kuntoilijoiden jäsenrekisterin ja luetteloiden tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta
ulkopuolisille, lukuun ottamatta tietojen siirtoa muille palveluntarjoajille palvelun toteuttamiseksi
(hotelli yms majoite matkoilla). Henkilörekisterin teknisen ylläpidon toteuttava rekisterinpitäjän
yhteistyökumppani voi siirtää henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan
lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.
9. Tietoa evästeistä
Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan käyttäjän päätelaitteelle vierailijan vieraillessa
sivustolla. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän
siirtyessä palvelun sivulta toiselle. Kaikki modernit verkkopalvelut käyttävät evästeitä tarjotakseen
paremman palvelun käyttökokemuksen. Juankosken Kuntoilijat eivät käytä evästeitä.
10. Henkilötietojen siirrot Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin Jäsen pysyy yhdistyksen jäsenenä, kuitenkin
muutamia vuosia eroamisesta. (jäsenrekisterin hoito Suomen Latu ry).

12. Jäsenen oikeudet
Jäsen voi milloin tahansa omatoimisesti peruuttaa sähköpostilla lähetettyjen palveluviestien
vastaanottamisen.
Lisäksi Jäsenellä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti
milloin tahansa:
 Saada tarkastaa itseään koskevat tiedot
 Vaatia virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tiedon täydentämistä
 Vaatia henkilötietojensa poistamista tai vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin
henkilötietojen käsittely perustuu hänen suostumukseensa
Jäsenen tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö jäljenpänä mainitulla
tavalla. Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Juankosken Kuntoilijat ry voi pyytää Jäsentä
tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan Jäsenen henkilöllisyyden ennen pyynnön
käsittelemistä. Juankosken Kuntoilijat ry voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa
laissa säädetyllä perusteella.
13. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
Jokaisella Jäsenellä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen
Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Jäsenen asuinpaikka tai työpaikka
sijaitsee, mikäli Jäsen katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan
tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
14. Yhteydenotot
Jäsenen oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut
yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen anjairmeli.korh(at)luukku.com tai kirjallisesti
osoitteeseen Juankosken Kuntoilijat ry, Pappilanpellontie 4 as 12, 73500 Juankoski

15. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin. Viimeisimmän päivityksen ajankohta löytyy

