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JÄSENREKISTERIN REKISTERISELOSTE
Henlkilötietolain (523/1999) 10§ mukainen rekisteriseloste, versio 0.1, päiväys 22.10.2020

1 Rekisterin nimi
Suomen Louhipurjehtijat – Finlands Drakseglare ry jäsenrekisteri

2 Rekisterinpitäjä
Nimi:
Suomen Louhipurjehtijat – Finlands Drakseglare ry
Verkkosivut: www.finnishdragon.fi
Sähköposti: mikko.jaatinen@arkjaatiset.fi

2.1 Rekisteriasioista vastaava henkilö
Nimi:
Osoite:
Puh:
Sähköposti:

Mikko Jaatinen
Jakinkuja 6 33820 Tampere
0400 445 858
mikko.jaatinen @ arkjaatiset.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. Yhteys- ja
jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista ja tiedotusta varten. Lisäksi jäsenien
kilpailu- ja yhdistystoiminnasta voidaan pitää kirjaa.
Tiedot on tallennettu rekisteriasioista vastaavan henkilön henkilökohtaiseen tietokansioon.

4 Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat
henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Lisäksi kerätään seuraavat tiedot:
Jäsenten yhteystiedot (puhelin ja sähköposti)
Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)
Venetiedot (veneen nimi ja purjenumero)

5 Rekisterin tietolähteet
Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla tai miehistön kipparin
ilmoituksella.

6 Tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti eikä mihinkään kaupallisiin tarkoituksiin.

7 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Jäsenluetteloa ei luovuteta tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Yksittäisiä jäsentietoja
välitetään tarvittaessa kansainväliselle louhiliitolle (IDA, International Dragon Association,
kotipaikka Lontoo) tai kansainvälisten kilpailujen järjestäjille. Jäsentiedon välitykset liittyvät
tilanteisiin, joissa varmennetaan kansainvälisten kilpailujen vaatimus osallistujien
jäsenyydestä omassa kansallisessa liitossaan.
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7 Rekisterin muoto ja suojauksen periaatteet
Rekisteri on excel-tiedosto joka sijaitsee rekisterinpitäjän yksityisin käyttäjätunnuksin
suojatussa pilvipalvelimessa. Rekisteriasiasta vastaava henkilö ei luovuta käyttäjätunnuksia
kenellekään ja huolehtii tietoturvan säilymisestä. Varmuuskopio on muistitikulla yhdistyksen
rahastonhoitajan hallussa.

8 Tarkastusoikeus
Rekisteriin merkityllä jäsenellä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä
pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä
sähköpostitse rekisterinpitäjältä.

9 Rekisteritietojen korjaaminen
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai heti rekisteröidyn
henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva,
käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut
henkilötieto.

