Espoon TKD-seura ry:n tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot
Espoon TKD-seura ry
PL 9
02101 Espoo
Yhteyshenkilö: Veera Häyrynen, info@teamespoo.com

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
Henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyksen lakimääräiseen velvollisuuksiin, seuran oikeutettuun etuun ja
jäsenten suostumukseen.
Henkilötietojen käyttötarkoitus on:
















Yhdistyslain mukaisen jäsenrekisterin hoitaminen ja ylläpito;
Harrastajarekisterin ylläpito;
Harjoitusaktiivisuuden seuranta;
Viestintä seuran sekä sen yhteistyötahojen (mm. Suomen ITF Taekwon-Do ry ja muut liiton
jäsenseurat) järjestämistä kokouksista, harjoituksista, leireistä, kilpailuista, koulutuksista sekä muista
lajiin liittyvistä tapahtumista;
Seuran toiminnasta tiedottaminen mm. internet-sivuilla ja seuran sosiaalisessa mediassa;
Ilmoittautumiset harjoitusryhmiin;
Kilpailu-, leiri- ja koulutusilmoittautumiset;
Varustetilaukset;
Vyökoeilmoittautumisten sekä -osallistumisten kontrollointi;
Vakuutusasioista tiedottaminen;
Käytettyjen harjoitusvälineiden myyntifoorumin tarjoaminen;
Loukkaantumisten tilastointi;
Muu jäsenasioiden hoito kuten palkitseminen, jäsenmaksujen hallinta sekä kurinpidolliset toimet;
Toiminnan kehittäminen, tilastointi ja raportointi.

3. Rekisterin tietosisältö
Käsittelemme yllä mainittujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi seuraavia tietoja:










Nimi ja yhteystiedot (osoite, puhelinnumero ja sähköposti);
Alaikäisten jäsenten huoltajan / huoltajien tiedot (nimi, puhelinnumero, sähköposti);
Ikä ja syntymäaika;
Jäsennumero;
Vyöarvo;
Tieto lisenssin voimassaolosta;
Kausi-ilmoittautumiset;
Tiedot osallistumisesta jäsen- ja harrastustoimintaan sekä keskustelu-, koulutustilaisuuksiin sekä
kilpailuihin (ml. pituus tai paino);
Mahdolliset muut rekisteröidyn itsensä seuralle luovuttamat tiedot (jäsen voi esimerkiksi ladata
valokuvan myClubiin);





Seuran tiedotukseen liittyvät suostumukset;
Loukkaantumistiedot;
Laskuihin liittyvät tiedot.

4. Säännönmukaiset tietolähteet ja tietojen säilytysaika
Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään internetin kautta,
sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella tai muulla vastaavalla tavalla jäsenyyden alkaessa tai sen aikana.
Jäsen on velvollinen ilmoittamaan muuttuneet yhteystietonsa seuralle.
Henkilötietoja ei säilytetä pidempään kuin laki sallii ja kuin mikä on tarpeen käsittelyn tarkoitus huomioon
ottaen. Säilytysaika riippuu henkilötietojen tyypistä, käsittelyn tarkoituksesta sekä sovellettavasta
lainsäädännöstä ja voi tästä syystä vaihdella.
Säilytämme henkilötietoja lähtökohtaisesti niin kauan, kun rekisteröity on seuran jäsen tai niin kauan kuin
meillä on siihen muu tarkoitus ja tämän jälkeen niin kauan, kun laki edellyttää tai sallii tai mikä on tarpeen
sisäisen raportoinnin ja kirjanpidon takia.
Henkilötiedot poistetaan yllä mainitun säilytysajan umpeuduttua tai kun rekisteröity pyytää seuraa
poistamaan häntä itseään koskevat henkilötiedot eikä pyyntöön suostumiselle ole esteitä.

5. Tietojen vastaanottajat
Tietoja jaetaan seuran sisällä vain tässä selosteessa mainittuja tarkoituksia varten ja sen edellyttämässä
laajuudessa mm. seuran hallitukselle, ohjaajille, apuohjaajille ja työntekijöille. Lisäksi käyttäjät näkevät
myClubissa mm. tapahtumien osallistujat sekä käyttäjien itsensä kirjoittamat kommentit. myClubissa
rekisteröity voi itse määritellä henkilötietojensa näkyvyyden.
Emme myy tai vuokraa rekisteröityjen tietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja kolmansille
osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:







Rekisterinpitäjä
käyttää
ulkoisen
palveluntarjoajan
(Taikala
Oy,
myClub-palvelu,
https://www.myclub.fi/tietosuojaseloste/) sähköistä jäsenpalvelua, jonka avulla rekisterinpitäjä
hallinnoi jäsen- ja yhteistyökumppanirekisteriä, laskutusta, tapahtumailmoittautumisia,
läsnäoloseurantaa ja jäsenviestintää;
Tietoja luovutetaan Suomen ITF Taekwon-Do ry:lle vyöarvojen rekisteröintiä varten (TKDman ja
Dan-rekisteri) sekä tapahtumien, leirien, koulutusten ja kilpailujen järjestäjille tai Suomen ITF
Taekwon-Do ry:n tapahtumailmoittautumisjärjestelmään (TKDman);
Tietoja voidaan luovuttaa Olympiakomitean ylläpitämään lisenssijärjestelmään (SuomiSport,
https://www.suomisport.fi/);
Voimme lisäksi luovuttaa tietoja kolmansille osapuolille, mikäli rekisteröity on antanut siihen
suostumuksensa.

6. Rekisteröidyn oikeudet
Pääsyoikeus: rekisteröidyt voivat ottaa seuraan yhteyttä saadakseen vahvistuksen häntä itseään koskevien
henkilötietojen mahdollisesta käytöstä, rekisterin tietosisällöstä, käsittelyn tarkoituksista tietojen
luovuttamisesta sekä säilytysajoista.

Oikeus peruuttaa suostumus: siltä osin, kun käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen,
rekisteröity voi milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen ottamalla meihin yhteyttä.
Oikeus oikaisuun: jokainen rekisteröity on oikeutettu saamaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset
henkilötiedot oikaistua tai täydennettyä.
Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä: mikäli käsittely perustuu oikeutettuun etuun, rekisteröidyllä on
milloin tahansa oikeus vastustaa tietojen käsittelyä. Tämän jälkeen rekisteritietoja ei käsitellä, ellei
käsittelylle ole muuta perustetta.
Oikeus tietojen poistamiseen: jokaisella rekisteröidyllä on oikeus saada käsiteltävät häntä koskevat
henkilötiedot poistetuksi järjestelmistä, jos henkilötietoja ei enää tarvita aiemmin mainittuja tarkoituksia
varten, tai jos henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. Lisäksi jokaisella rekisteröidyllä on oikeus saada
tiedot poistetuksi, mikäli rekisteröity peruuttaa suostumuksensa tai vastustaa edellä mainituin tavoin
käsittelyä, paitsi jos seuralla on laillinen peruste olla poistamatta tietoja.
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: jokaisella rekisteröidyllä on oikeus vaatia seuraa rajoittamaan
rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyä soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
Oikeus valitukseen valvontaviranomaiselle: rekisteröidyillä on oikeus tehdä valitus henkilötietojen
käsittelystä valvontaviranomaisille.
Oikeuksien käyttäminen: käyttääkseen edellä mainittuja oikeuksia, rekisteröidyn tulee ensisijaisesti
hyödyntää palveluiden tätä varten tarjoamia toimintoja (esim. myClubin omat tiedot). Mikäli tiedot eivät ole
riittäviä, rekisteröity voi olla seuraan yhteydessä sähköpostitse. Saatamme pyytää tarvittaessa lisätietoja
vahvistaaksemme rekisteröidyn henkilöllisyyden. Seura voi hylätä pyynnöt, jotka ovat kohtuuttoman
toistuvia, liiallisia tai ilmeisen perusteettomia.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri säilytetään lukitussa tilassa ja se on suojattu salasanalla. Rekisterin tietoihin on pääsy vain
määritellyillä henkilöillä heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa.
MyClub-palvelun (www.myclub.fi) tiedot on tallennettu tietokantapalvelimelle, jonne pääsy vaatii
käyttäjätunnuksen ja salasanan sekä tietokantapalvelimen osoitteen. MyClub-palvelun sisältämät tiedot
sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tallennetut tiedot on varmennettu kaksinkertaisella
tietokantavarmennuksella, joka on vahvasti salattu.
MyClub-palveluun sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Käyttäjätunnus ja
salasana on vahvasti salattu ja vain rekisteröidyn henkilön omassa tiedossa. Kaikki tietoliikenne
järjestelmässä on SSL-suojattu.

