Tietosuojaseloste
Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan miten Oulunkylän taitoluisteluklubi ry (”OTK”) käsittelee Hoika –
jäsenrekisteriin rekisteröityneiden henkilötietoja. Ensisijaisesti henkilötietoja käsitellään taitoluistelun
harrastamiseen ja kilpailemiseen.
Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
Oulunkylän taitoluisteluklubi OTK ry
Y-tunnus: 1525667-4
Ahomäentie 11 A
00780 Helsinki
Sähköposti: otklaskut@outlook.com
Yhteyshenkilö: Elin Eklöf
Hoika – OTK:n jäsenrekisteri
Rekisteröidyt
Rekisterissämme käsitellään OTKn jäsenten ja sen entisten jäsenten sekä OTKn toimintaan liittyvien
organisaatioiden yhteyshenkilöiden sekä sen luottamushenkilöiden henkilötietoja.
Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään seuran ja jäsenen välisen jäsensuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella,
jolloin lainmukainen käsittelyperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, etenkin seuraaviin käsittelyn
tarkoituksiin:
•
•
•
•
•
•

Jäsenyyksien ylläpito
Lisenssien osto
Vakuutustietojen siirtäminen vakuutusyhtiölle
Sähköinen jäsenviestintä (Hoikaan rekisteröityneenä käyttäjä on oikeutettu saamaan OTK:n
toimintaan liittyvää viestintää sähköpostitse lain sallimissa rajoissa)
Laskutus
Asiakaspalvelu ja toiminnan toteuttaminen sekä kehittäminen

Yhteyshenkilöiden ja luottamushenkilöiden rekisteriä käytetään tiedottamista, laskutusta sekä muuta
seuraa koskevaa yhteydenpitoa varten.
Henkilötietojen käsittely perustuu:
1) OTKn lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä jäsenten osalta.
2) Sopimuskumppanien (yhteistyökumppanit) osalta sopimuksen täytäntöönpanoon, sekä mahdollisen
rekisterinpitäjän muuhun perusteltuun etuun. Rekisterinpitäjän etu sopimustilanteissa on taloudellisten
saatavien ja vastuiden valvonta.
3) Luottamushenkilöiden osalta rekisteröinti perustuu yhdistyslainsäädäntöön.
Käsiteltävät henkilötiedot
Käsittelemme rekisteröidyistä seuraavia käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja tai
henkilötietojen ryhmiä:
• Yhteystiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, postiosoite

•
•
•
•
•

rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus ja salasana
demografiatiedot, kuten syntymäaika ja sukupuoli
henkilötunnus luistelukoululaisten osalta lisenssien hankkimista varten
tiedot jäsenen hankkimista lisensseistä
jäsensuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot

Jäsenrekisterissä alle 18-vuotiaiden osalta rekisterissä on myös huoltajan nimi ja sähköposti.
Säännönmukaiset tietolähteet
Jäsenrekisterin tiedot kerätään henkilön rekisteröityessä ensimmäistä kertaa järjestelmään. Rekisteröitynyt
ylläpitää itse omia henkilötietojaan yhteystietojen ja suostumuksien osalta järjestelmässä.
Rekisteröityneellä on mahdollisuus nähdä omat henkilötietonsa kirjautumalla rekisteriin henkilökohtaisella
käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
Erityistapauksissa OTK voi muokata rekisterin tietoja rekisteröityneen suostumuksella.
Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
Emme myy tai vuokraa rekisteröidyn henkilötietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja kolmansille
osapuolille seuraavissa tapauksissa:
Kilpailut
• Rekisteröityneen henkilötiedot kilpailuun ilmoittautumisen mahdollistamiseksi, sekä tulosten
laskemista ja julkaisemista varten
Suomen taitoluisteluliitto
• Rekisteröityneiden luistelukoululaisten henkilötiedot lisenssien hankkimista varten
Tapahtuman, leirin yms. järjestäminen
• Rekisteröityneestä välitetään tapahtuman toteuttamiseen tarvittavat henkilötiedot kolmansille
osapuolille, kuten majoituksen järjestäjät.
Viranomaiset
• Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen
esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla,
tavalla.
Henkilötietoja voidaan siirtää eteenpäin, rekisterin palveluntarjoajaa vaihdettaessa, uudelle järjestelmän
ylläpitäjälle.
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Henkilötietojen säilytysaika
Jäsentiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on OTKn jäsen tai sopimuskumppani ja
sopimukseen perustuvan reklamaatio- vastuuajan.

Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuoden ajan jäsenyyden
päättymisestä.
Sopimuskumppanin tiedot säilytetään vähintään kolmen vuoden ja enintään kymmenen vuotta
vanhentumisajan sopimuksen päättymisestä.
Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu OTKn ulkopuoliselta palveluntarjoajalta
hankittuun Hoika-järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisille henkilöille, jotka tarvitsevat kyseisiä
tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi.
OTK vastaa jäsenrekisterin käyttöoikeuksien myöntämisestä OTKn toimihenkilöille sekä käyttöoikeuksien
valvonnasta. Rekisterin käyttö vaatii henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Rekisteriin annetaan
käyttöoikeudet niitä toiminnan kannalta välttämättä tarvitseville. Rekisterin kaikkeen sisältöön on pääsy ITjärjestelmätoimittajalla.
Rekisteröidyn oikeudet
Kirjautumalla sisään järjestelmään rekisteröitynyt voi tarkistaa omat perustietonsa.
Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:
• saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
• saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat OTKn käsittelemät henkilötiedot;
• vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
• vaata henkilötietojensa poistamista;
• peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen
käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
• vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä
perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on OTKn oikeutettu etu;
• saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle
rekisterinpitäjälle. OTK käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja
käsittely suoritetaan automaattisesti;
• vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.
Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän
tietosuojaselosteen Yhteydenotot -kohdassa mainittuun osoitteeseen. OTK voi pyytää rekisteröityä
tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön
käsittelemistä. OTK voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.
Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, taikka sen
Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpakka tai työpaikka
sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan
tietosuojakäytännön mukaisesti.

Yhteydenotot
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut
yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen: otklaskut@outlook.com. Rekisteröity voi myös ottaa
yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:
Oulunkylän taitoluisteluklubi OTK ry
Ahomäentie 11 A
00780 Helsinki
Yhteyshenkilö: Elin Eklöf
Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä ilmoitus
on viimeksi päivitetty 15.8.2018.

