REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterin pitäjä:
Lahden Mailaveikot ry., PL 36, 15141 LAHTI
Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö:
Lahden Mailaveikot ry, Sini Kuortti, toimisto@lahdenmailaveikot.fi
Rekisterin nimi:
LMV jäsenrekisteri
Rekisterin käyttötarkoitus:
Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n
vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Tietoja
käytetään jäsenasioiden hoitamiseen, yhteydenpitoon, laskutukseen ja uutiskirjeiden
lähettämiseen. Tietoja voidaan tätä varten ryhmitellä ja lajitella. Tiedoista voidaan koota
tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.
Tietoja käsitellään sähköisellä rekisteripalvelulla (Sporttisaitti Jäsenluettelo / Yhdistysavain
Rekisteri) ja tätä varten tietoja tallennetaan palveluntarjoajan (Avoine Oy) palvelimille.
Rekisterin tietosisältö:
Rekisteriin tallennetaan jäsenen ja tarvittaessa tämän huoltajan, harrastustoiminnassa
tarvittavat yhteystiedot.
Rekisteritietoihin sisältyy aina jäsenen:
 Etunimi ja sukunimi
 Kotipaikka tai kotipaikkana tarkemmin lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka
 Sähköpostiosoite (alaikäisellä huoltajan sähköpostiosoite)
Lisäksi rekisteritietoihin voi sisältyä jäsenen:
 Jäsennumero
 Jäsenkohtainen laskutuksen viitenumero
 Syntymävuosi
 Sähköpostiosoite (tarvittaessa myös huoltajien)
 Sukupuoli
 Puhelinnumero (tarvittaessa myös huoltajien)
 Jäsenryhmiin kuuluminen, mm. jäsenrekisterin käyttöoikeuksien rajaamiseksi ja
joukkueryhmittelyn ylläpitämiseksi
 Tilakoodi, väliaikaisesti ei-aktiivisten jäsenten rajaamiseksi postituslistalta
 Muu seuran, joukkueen ja henkilön kilpailutoimintaan liittyvä tieto.
Säännönmukaiset tietolähteet:
Jäsen tai hänen huoltajansa antaa tiedot itse, ilmoittautuessaan toimintaan joko sähköisesti tai
paperisella ilmoittautumislomakkeella ja niitä ylläpidetään jäsenen ilmoittamien muutostietojen
mukaan.
Tietojen luovutus:
Rekisteriin tallennettuja tunnistettavia henkilötietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle.
Tietoja ei luovuteta EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle. Rekisteriin tallennettuja tietoja ei
luovuteta kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin. Rekisteriin tallennettuja tietoja
voidaan käyttää palvelun edelleen kehittämiseen. Tilastotietoja voidaan luovuttaa eimarkkinoinnillisiin tarkoituksiin kolmannelle osapuolelle.

Rekisterin suojaus:
Yhteystiedot ovat seuran työntekijöiden, hallituksen jäsenten ja kunkin joukkueen
toimihenkilöiden nähtävissä. Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa
palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. Rekisterinpitäjä ja
rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.
Medialupa:
Jäsenen/Jäsenen huoltajan on ilmoitettava rekisterinpitäjälle, jos ei myönnä lupaa seuraaviin
valokuvaamiseen, tiedonsiirtoon ja yhteystietojen käyttöön
1) Jäsenen nimen julkaisulupa LMV:n verkkosivuilla, joukkueen sivuilla ja painettavissa
julkaisuissa
2) Jäsenen/huollettavan kuvan käyttölupa LMV:n verkkosivuilla, joukkueen sivuilla ja
painettavissa julkaisuissa
3) Jäsenen/huollettavan kuvan käyttölupa LMV:n sosiaalisen median kanavissa (Facebook,
Instagram, Twitter)
4) Jäsenestä/huollettavasta otetun videon käyttölupa LMV:n sosiaalisen median kanavissa
(Facebook, Instagram, Twitter)
5) Tiedotusvälineet saavat kuvata ja haastatella jäsentä/huollettavaa ja käyttää tätä aineistoa
toimituksellisessa tarkoituksessa
Tiedonsiirto:
Jäsentietojen keräämisen yhteydessä jäsenelle/huoltajalle on kerrottu yhteystietojen
keräämisen tarkoituksesta seuran tiedotustoiminnan toteuttamista varten sekä
joukkueenjohtajien ja valmentajien toiminnan toteuttamista varten. Jäsen/huoltaja antaa luvan
tietojen käyttämiseen tähän tarkoitukseen täyttämällä jäsentietolomakkeen.
Rekisteröidyn oikeudet:
Rekisteröidyllä on lain sallimissa puitteissa oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja
henkilörekisteriin on talletettu. Rekisteröidyllä on oikeus lain sallimissa puitteissa vaatia
virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai
poistamista.
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.

