Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Tämä on Kuopion Urheilusukeltajat ry:n (jatkossa yhdistys) henkilötietolain (10 ja 24 §) ja
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu
25.5.2018. Viimeisin muutos 8.3.2019.
1. Rekisterinpitäjä
Kuopion Urheilusukeltajat ry
c/o Jari Kuosmanen
Taivaanpankontie 13 B 5
70200 Kuopio
2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Juuso Oravainen
juuso.oravainen@fimnet.fi
puh. +358 40 717 2280
3. Rekisterin nimi
Kuopion urheilusukeltajat ry ylläpitää jäsenistöstään seuraavia rekistereitä: jäsenrekisteri,
websivuille rekisteröityneiden käyttäjien rekisteri sekä seuran sähköpostilistat.
4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
yhdistyksen jäsenyyteen ja jäsentilanteen ylläpitoon perustuva.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on osoittaa henkilön jäsenyys Kuopion Urheilusukeltajat
ry:ssä, jäsenistön tiedottaminen ja muu yhdistyksen sisäinen yhteydenpito.
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, syntymäaika, yhteystiedot
(puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), jäsenyystyyppi (mm. rinnakkais-, nuoriso- tai
kunniajäsenyys), laskutustiedot, jäsenmaksutiedot ja tiedot muista maksuista
(esim.osallistumismaksut), sukellus- ja ensiapukoulutusta ja –kokemusta koskevat tiedot.
Tietoja säilytetään jäsenyyden ajan ja enintään kaksi kalenterivuotta sen
päättymisajankohdasta. Tietoja voidaan poistaa tai muuttaa jäsenen pyynnöstä.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan jäseniltä mm. websivujen lomakkeilla lähetetyistä
viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta ja jäseniksi
hakevilta jäsenhakemuksista.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti Sukeltajaliiton jäsenrekisteriin ja lisäksi tarvittavilta
osin hallituksen jäsenille sekä yhdistyksen tapahtumien ja jaosten vastuuhenkilöille
(esimerkiksi kalustovastaavalle jäsenen nimi, laskutusosoite, puhelinnumero ja sähköposti
sekä sukellusluokitus niiltä osin, kuin nämä ovat tiedossa). Tietoja voidaan julkaista tai
luovuttaa kolmansille osapuolille vain niiltä osin, kuin on erikseen sovittu tapauskohtaisesti
kunkin yhdistyksen jäsenen kanssa.
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Jäsentiedot luovutetaan Sukeltajaliitolle liiton jäsenrekisterin ylläpitämiseksi (lisätietoja
https://www.sukeltaja.fi/content/fi/11501/55573/Rekisteriseloste.html)
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät
tiedot suojataan asianmukaisesti. Internet-palveluissa käytetään vain suojattua yhteyttä
(https). Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien
käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään
luottamuksellisesti ja vain niiden yhdistyksen hallituksen jäsenten, hallituksen nimeämien
yhdistyksen ja sen järjestämien tapahtumien vastuuhenkilöiden toimesta, joiden tehtävä
näiden tietojen käsittelyä edellyttää.
Seuran varsinainen jäsenrekisteri on tallennettu seuran internet-palvelimelle. Varsinaiseen
jäsenrekisteriin tekee merkintöjä jäsensihteeri. Kyseisestä rekisteristä luovutetaan tietoja
Sukeltajaliiton jäsenrekisteriin ja seuran tapahtumien sekä jaosten vastuuhenkilöille siinä
laajuudessa, kuin kulloinkin on tarkoituksenmukaista.
Seuran internet-sivujen käyttäjätilien osalta käyttäjät rekisteröityvät sivuille itse ja suojaavat
käyttäjätilinsä käyttäjätunnuksen ja salasanan yhdistelmällä. Yhdistyksen hallitukseen
kuuluvilla on käyttöoikeus internetsivujen muodostamaan rekisteriin.
Yhdistyksen sähköpostilistojen ylläpito kuuluu yhdistyksen hallituksen jäsenten vastuulle ja
lukuoikeus yhdistyksen sähköpostiin ja palvelimelle tallennettuihin sähköpostilistoihin on
yhdistyksen hallituksen jäsenillä. Sähköposti on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa
ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.
Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö
tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön
esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa henkilölle EU:n tietosuojaasetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen
poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn
rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Kuopion Urheilusukeltajat ry
Hannes Kolehmaisen katu 3
70110 Kuopio

IBAN: FI06 3131 3001 2641 34
Pankin BIC: HANDFIHH

Y-tunnus 1068628-8
www.kuopionurheilusukeltajat.fi

