TIETOSUOJASELOSTE
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016), art. 12
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1
Rekisterinpitäjä

Nimi

Iin Meriseura ry
Osoite

c/o Pia Ukkola, Sortteeritie 13, 91100 Ii
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Pia.ukkola@gmail.com, 0405399900
2
Yhteyshenkilö
rekisteriä
koskevissa
asioissa
3
Rekisterin nimi
4
Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitus
5
Rekisterin
tietosisältö

6
Säännönmukaiset tietolähteet

7
Tietojen
vastaanottajat

8
Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle

Nimi

Pia Ukkola
Osoite

Sortteeritie 13, 91100 Ii
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Iin Meriseuran jäsenrekisteri, avainrekisteri sekä venerekisteri.
Henkilötietoja käsitellään seuran jäsenyyden edellyttämien oikeuksien ja velvollisuuksien
hoitamiseksi.
Käsittelyn oikeudellinen perusta: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen
oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.
Rekisteri sisältää kunkin rekisteröidyn osalta tarkoituksenmukaisiksi katsotut seuraavat henkilötiedot:
Varsinaiset ja kannatusjäsenet:
Etu- ja sukunimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite.
Lisäksi varsinaiset jäsenet (Suuli, SPV yhteisrekisteri): Jäsenluokka, jäsennumero, jäsenyyden alkamispäivä, koontijäsenyys, jäsenmaksutiedot, toimihenkilöroolit, luottamustoimet, huomionosoitukset,
koulutusohjelman mukaiset kurssit, muut tutkinnot tai pätevyydet, vene- ja venepaikkatiedot, tietojen
luovutuskielto. Syntymäaika, jos jäsen on halunnut ilmoittaa sen.
Venetiedot:
Venetyyppi, rekisterinumero, purjenumero, rakennusvuosi, veneen nimi, omistajan nimi, valmistaja,
materiaali, rungon väri, veneen pituus, leveys, syväys, paino, maston korkeus, katsastusluokka, peruskatsastusvuosi, vuosikatsastusvuosi, moottorin tyyppi, teho, vuosimalli, radiovarustus, septijärjestelmä.
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään perustuen rekisteröidyn omaan ilmoitukseen puhelimitse, internetissä, sähköpostitse tai muulla tavalla.
Jäsenhakemuksessa on merkitty tähdellä ne kohdat, jotka ovat pakollisia jäsenyyden aloittamiseksi,
rekisteröidyn hyväksymiseksi seuran jäseneksi ja jäsenyyden hallinnoimiseksi jäsenen haluamassa
laajuudessa. Pakolliseksi merkityt tiedot ovat välttämättömiä seuran jäsenyyden edellyttämien oikeuksien ja velvollisuuksien hoitamiseksi ja ne perustuvat lakiin.
Rekisterin tietoja luovutetaan tarpeen vaatiessa seurojen muille toimijoille. Esim.katsastusmiehille tai
majaisännälle jäsenyyden toteamista varten.
Varsinaisten jäsenten henkilötietoja luovutetaan (yhteisrekisteripitäjälle), Suomen Purjehdus ja veneily r.y.:lle (SPV). Henkilötietoja luovutetaan myös SPV:n jäsenpostituksiin (esim. Nautic-lehti), SPV:n
myöntämien kunniamerkkien seurantaan, koulutustietojen ja pätevyyksien seurantaan.
Jäsen-, vene- avainrekisterin tietoja ei luovuteta kaupallisiin tarkoituksiin kolmannelle osapuolelle.
Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
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9
Henkilötietojen
säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista
suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Tämän
tietosuojaselosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään niin kauan kun rekisterinpitäjä hyödyntää
tietoja kohdassa 4 kuvattuihin tarkoituksiin. Rekisteriin tallennetut henkilötiedot poistetaan kun
niiden käsittelylle ei ole enää laillista perustetta.
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta
virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai
rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyn tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjän
rekisteriasioista vastaavaan tahoon tiedon korjaamiseksi.

10
Rekisterin
suojauksen
periaatteet
11
Oikeus tietojen
tarkastamiseen ja
oikaisemiseen
12
Oikeus tietojen
poistamiseen

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on Iin Meriseura ry:n jäsen.
Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein. Digitalista rekisteriä esimerkiksi suojataan
ajan tasalla olevalla tietoturvaohjelmistolla ja siitä otetaan varmuuskopiot. Paperilla olevaa avainluetteloa ei anneta ulkopuoliselle ja sitä säilytetään turvallisessa paikassa.
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastustai oikaisupyyntö voidaan myös tehdä toimittamalla pyyntö rekisterin yhteyshenkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua ilman aiheetonta viivytystä
edellyttäen, että;

•
•
•
•

henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä
muutoin käsiteltiin;
rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta
laillista perustetta;
henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

13
Oikeus käsittelyn
rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos
• rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden;
• käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan
niiden käytön rajoittamista;
• rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity
tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

14
Oikeus peruuttaa
suostumus
15
Oikeus siirtää
tiedot järjestelmästä toiseen
16
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset
tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä
koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.
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