Laatimispäivä 21.5.2018

1.
Rekisterinpitäjä

YHDISTETTY REKISTERI- JA
TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§
EU asetus 2016/679

Nimi (y-tunnus)

Yama-Arashi ry (1081732-1)
Osoite

Laurinkatu 29, 78400 Varkaus
Muut yhteystiedot (esim puhelin virka-aikana, sähköposti osoite)

www.yama-arashi.fi
Nimi
2.
Yhteyshenkilö Kari Niittylampi
rekisteriä kos- Osoite
kevissa asioissa
Muut yhteystiedot (esim puhelin virka-aikana, sähköposti osoite)

kjniittyl@gmail.com
3.
Rekisterin
nimi

Suomisport, www.suomisport.fi sähköinen urheilupalvelu. Palveluun on seura
nimennyt kolme käyttäjää.

4.
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Suomisportin rekisteriä käytetään jäsenmaksujen maksamisen seurantaan ja
laskutukseen sekä vyöarvojen seurantaan.

Trello, selainpohjainen projektinhallintajärjestelmä. Järjestelmään pääsy rajatulla
joukolla käyttäjiä.

Trellon rekistereitä käytetään junioreiden sekä harjoitusaktiivisuuden että
natsakokeiden seurantaan.
Lisäksi junioreiden huoltajien yhteystiedot säilytetään Trellossa.
Trellossa on myös lista harjoitusten vetäjistä.

5.
Rekisterin
tietosisältö

Suomisport,
- sportti-id
- käyttäjänimi
- nimi
- syntymäaika
- sähköposti
- puhelinnumero
- osoite
- maa
- liiton/seuran jäsentyyppi
- lisenssin osto/alkamis/loppumis päivä
- seura
- huoltajan sähköposti
- huoltajan puhelinnumero
- vyöarvon suorituspäivämäärät
Arkaluonteisia tietoja kuten esim. henkilötunnus ei näy muille kuin jäsenelle
itselleen.
Trello,
- juniorit huoltajien yhteystiedot (taulu JunYht)
- juniorin nimi
- huoltajien nimet
- huoltajien puhelinnumerot
- juniorit käyntiseuranta/natsakokeet (taulu JunHarj)
- juniorin nimi
- harjoituksissa käynti pvm
- natsakoe pvm
- harjoitusten vetäjälista (taulu Vetäjät)
- nimi
- kokouspöytäkirjat (taulu Kokouspöytäkirjat)
- kokoukseen osallistujien nimi

6.
Säännönmukaiset tietolähteet

Täysi-ikäiset jäsenet syöttävät itse omat tietonsa Suomisport järjestelmään ja
alaikäisillä huoltaja syöttää tiedot.
Trelloon tiedot syöttävät ryhmien vastuuvetäjät.

Tietoja ei luovuteta seuran ulkopuolelle seuran toimesta.
7.
Tietojen sään- Suomisportin rekisteriseloste löytyy sijainnista www.suomisport.fi
nönmukaiset
luovutukset

8.
Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9.
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A manuaalinen aineisto

Ei manuaalista aineistoa
B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Suomisportin aineisto säilytetään Suomisport-järjestelmän puolesta ja seuran
nimetyillä yhteyshenkilöillä on mahdollisuus päästä katsomaan kaikkien jäsenten
tietoja ja jokaisella seuran jäsenellä on mahdollisuus katsoa omia tietojaan.
Seuran yhteyshenkilöt eivät talleta tietoja niitä selaillessaan.
Trellon kaikkiin tietoihin on pääsy vain johtokunnan jäsenillä ja vastuuvetäjillä
vain tauluihin JunYht, JunHarj ja Vetäjät.
Seuran www-sivuilla on ainoastaan seuran puheenjohtajan, sihteeri/rahastonhoitajan ja varapuheenjohtajan yhteystiedot heidän omalla suostumuksellaan.
10.
Tarkastusoikeus

Seuran jäsenet pääsevät omilla tunnuksillaan tarkastelemaan omia tietojaan
Suomisport järjestelmästä.
Trellossa olevat tiedot voi tarkistaa ottamalla yhteyttä seuran toimihenkilöihin.

Seuran jäsenet vastaavat henkilökohtaisesti omien tietojensa oikeellisuudesta ja
11.
Oikeus vaatia niiden päivittämisestä Suomisport järjestelmään.
tiedon korjaaTrellossa olevia tietoja voi muuttaa ottamalla yhteyttä seuran toimihenkilöihin.
mista
Jäsenen erotessa seuran jäsenyydestä tiedot poistuvat automaattisesti Suomisport
12.
järjestelmästä.
Muut
henkilötietojen käsittelyyn Trellosta tiedot poistetaan seuran toimihenkilöiden toimesta.
liittyvät oikeudet

