ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolain (523/1999) 10 § ja General Data Protection Regulation (GDPR)
(EU) 2016/679 mukainen rekisteriseloste
Päivitetty 25.5.2018
1 Rekisterin nimi
Rukan hiihtokoulun kannatusyhdistys ry

2 Rekisterinpitäjä
Nimi:
Verkkosivut:
Osoite:
Puh.
Sähköposti:
Y-tunnus:

2.1
Nimi:
Osoite:
Puh.
Sähköposti:

Rukan hiihtokoulun kannatusyhdistys ry (RHK ry9
https://www.hiihtokouluruka.fi/
Heikkalantie 16, 93830 Rukatunturi
040 3010 221
rhk@hiihtokouluruka.fi
0231452-1

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Erja Huovinen (sihteeri)
Lastaajanpiha 1A, 90450 Kempele
040 3010 221
rhk@hiihtokouluruka.fi

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat
henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot, ja kaikista yhdistyksen kanssa
työsuhteessa olevista henkilöistä vastaavat tiedot työsuhteeseen liittyen. Yhteys- ja jäsenyystietoja
kerätään näinollen jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten sekä Rukakeskuksen kanssa
yhteistyössä tehtävän hiihdonopetuksen järjestämistä varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista
yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.
Tietoja käsitellään sähköisellä rekisteripalvelulla (Yhdistysavain Rekisteri) ja tätä varten tietoja tallennetaan
palveluntarjoajan (Avoine Oy) palvelimille.

4 Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen
täydellinen nimi ja kotipaikka. Lisäksi kerätään seuraavat tiedot:
•
•
•
•

Jäsenien yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)
Jäsenyystiedot (jäsentyyppi, toimikuva, jäsennumero, jäsenyyden alkamisajankohta)
Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)
Lisätiedot (koulutustiedot, kieliosaaminen ja muut vastaavat opetustyöhön liittyvät tiedot)

5 Rekisterin tietolähteet
Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön
ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta.

6 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle Rukakeskusta
lukuunottamatta, ei myöskään EU- alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

7 Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukitussa tilassa, jonne on
pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.
Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella.
RHK ry ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

8 Tarkastusoikeus
Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty yhdistyksen jäsenrekisteriin tai
ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tietojen tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen
hallitukselle osoitteeseen rhk@hiihtokouluruka.fi.

9 Rekisteritietojen korjaaminen
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta
oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen,
tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Suoritamme pyyntösi mukaiset toimenpiteet, mikäli
meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa esimerkiksi lainsäädännöllisten velvoitteidemme
täyttämiseksi. Tiedot eivät välttämättä poistu välittömästi kaikista varmuuskopio- tai muista vastaavista
järjestelmistämme.

10 Oikeus vastustaa ja rajoittaa tietojesi käsittelyä
Voit myös pyytää rajoituksia henkilötietojesi käsittelyyn, mikäli tietoa käsitellään muihin tarkoituksiin kuin
palvelumme suorittamiseksi tai laista aiheutuvan velvollisuuden täyttämiseksi. Voit myös vastustaa
henkilötietojesi käsittelyä jatkossa, vaikka aiemmin et olisi kieltänyt niiden käyttöä. Henkilötietojen
käsittelyn vastustaminen saattaa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin käyttää intrasivujamme sekä
opettajat(a)hiihtokouluruka.fi käyttöä.
Voit pyytää meitä rajoittamaan tiettyjen henkilötietojesi käsittelyjä. Tietojen käsittelyn rajoittamista
koskeva pyyntö saattaa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin käyttää internetsivujamme sekä muita
palveluitamme.

11 Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Sinulla on oikeus saada henkilötietosi meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa.
Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä sähköpostin osoitteeseen rhk@hiihtokouluruka.fi
Rekisteröidyn käyttäjän tulee ensisijaisesti tehdä pyyntö siitä sähköpostiosoitteesta, joka on rekisteröity
www.hiihtokouluruka.fi -sivuille. Pyynnön vastaus lähetetään siihen sähköpostiosoitteeseen.
Edellä mainittujen oikeuksien ja muiden oikeuksiesi lisäksi sinulla on myös lainsäädännössä taattu oikeus
tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa sinulla on vakinainen
asuinpaikka tai työpaikka, taikka jossa väitetty henkilötietoasetuksen rikkominen on tapahtunut.

