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TIETOSUOJASELOSTE  
 
 
1. Rekisterinpitäjä  
 
HOLLOLAN AVANTOUIMARIT RY. 
 
 
2. Rekisteriasioita hoitava henkilö  
 
Paikallisyhdistyksen jäsenrekisterivastaava vuonna 2020 
 
Etu- ja sukunimi Marja Kataja____________________________________ 
 
Sähköpostiosoite info@kultasalpa.fi_______________________________ 
 
 
3. Rekisterin nimi  
 
Hollolan avantouimarit ry:n jäsen-, luottamushenkilö-, sähköposti- ja yhteistyökumppanirekisteri 
 
 
4. Rekisteröidyt 
 
Rekisterissä käsitellään Hollolan avantouimarit ry:n jäsenien ja sen entisten jäsenien sekä Hollolan 
avantouimarit ry:n toimintaan liittyvien organisaatioiden yhteyshenkilöiden sekä sen luottamushenkilöiden 
yhteystietoja. Lisäksi rekisterissä käsitellään Hollolan avantouimarit ry:n järjestämiin tapahtumiin osallistuvien 
henkilöiden henkilötietoja. 
 
 
5. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus  
 
Rekisterimme käyttötarkoitus on rekisteröityjen jäsenien ja niiden luottamushenkilöiden tietojen ajantasainen 
hallinta jäsenyyden aikana, sen ylläpito ja kehittäminen sekä markkinointi ja myös päättyneiden jäsenyyksien 
dokumentaation hallinta henkilötietojärjestelmässä, Hollolan avantouimarit ry:n järjestämien tapahtumien 
osalta myös henkilöryhmäkohtainen kohdennettu suoramarkkinointi.. 
 
Henkilötietojen käsittely perustuu: 
 

1. Hollolan avantouimarit ry:n 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. 
4. Markkinointirekisterin osalta suostumukseen. 

 
 
 
6. Rekisterin sisältämät tiedot  

 

Rekisterissä käsitellään Hollolan avantouimarit ry:n jäsenten ja luottamushenkilöiden henkilö- ja yhteystietoja 
sekä muita jäsenyyteen tai koulutuksiin ja tapahtumiin osallistumiseen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja 
ovat: 

 

 Jäsenen nimi 

 Postiosoite 

 Puhelinnumero 

 Sähköpostiosoite 
 



2 

 

Yhdistyksen tilaisuuksiin osallistuvilta kerättävät tiedot: 

 

 Nimi 

 Sähköpostiosoite 

 Ruoka-aineallergiat  

 
 
7. Säännönmukaiset tietolähteet  
 
Henkilötietoja kerätään jäseniltä, rekisteröidyiltä itseltään ja osallistujilta itseltään. 
 
 
8. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva 
 
Jäsenrekisteri on rekisteriasioita hoitavan henkilön palomuurilla ja salasanalla suojatulla tietokoneella ja 
muistitikulla. Sähköpostiosoitteet ovat myös Hollolan avantouimarit ry:n sähköpostin yhteystiedoissa. 
 
 
10. Säännönmukaiset tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot  
 
Tietoja ei luovuteta pääsääntöisesti kolmansille osapuolille.  
 

 Poikkeuksena yhdistyksen ulkopuolisille tahoille jäsenten tietoja luovutetaan vain rekisteröidyn 
suostumuksella.  

 

 Toisena poikkeuksena tapahtumien osallistujalistojen luovuttaminen tilaisuuksien järjestäjille, tilaajille 
tai kouluttajille. 

 
Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 
 
 
 
11. Henkilötietojen säilytysaika 
 
Jäsentiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on Hollolan avantouimarit ry:n jäsen tai 
sopimuskumppani ja sopimukseen perustuvan reklamaation vastuuajan. 
 
Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kuusi vuotta jäsenyyden päättymisestä.  
 
Sopimuskumppanin tiedot säilytetään vähintään kolmen vuoden ja enintään kymmenen vuotta 
vanhentumisajan sopimuksen päättymisestä. 
 
Tilaisuuden osallistujien henkilötietoja säilytetään enintään kuusi vuotta tilaisuuden jälkeen. 
 
Suostumukseen perustuvat tiedot säilytetään, kunnes suostumus peruutetaan. 
 
 
12. Rekisteröidyn oikeudet  
 

 Tarkastus- ja oikaisuoikeus 

 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat yhdistyksen jäsenrekisteriin tallennetut tiedot. 
Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä yhdistyksen jäsenrekisterivastaavalle. Tietojen 
pyytäjän henkilöllisyys tulee voida pyynnöstä todistaa. Jos rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, 
rekisteröity voi esittää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön. 

 

 Kielto-oikeus 
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Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää lähettämästä itselleen jäsenyyden hoitoon liittyviä 
tiedotteita.  

 

Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhdistykseen. Yhteystiedot on annettu 
kohdassa 2.  

 

 Tietojen poisto 
 
Henkilötiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita käyttötarkoituksen täyttämistä varten, ellei 
voimassa oleva lainsäädäntö määrää henkilötietojen säilytyksestä muuta.  
 
 

 
13. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle 
 
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan 
unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli 
rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojakäytännön mukaisesti. 
 
 
14. Pakolliset tiedot 
 
Yhdistyksen Hollolan avantouimarit ry:n luottamushenkilöiltä yhdistyslain edellyttämät tiedot (nimi, 
henkilötunnus, yhteystiedot). 
 
Sopimussuhteissa sopimuskumppanin perustiedot. 
 
Tapahtumiin osallistuvilta allergiatiedot. 
 
Muut tapahtuman järjestämiseksi kolmansien tahojen edellyttämät tiedot (ilmoitetaan ilmoittautumisen 
yhteydessä). 
 
 
15. Seuraus mikäli tietoja ei luovuteta 
  
Yhdistyksen luottamustehtävään ei voida valita ilman pakollisten tietojen luovuttamista. 
 
Osallistumista ei vastaanoteta ilman pakollisten tietojen luovuttamista. 
 
 
16. Yhteydenotot 
 
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut 
yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse yhdistyksen jäsenrekisterivastaavalle (ks. kohta 2). 
 
 
17. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen 

 

Tämä tietosuojaseloste tarkastetaan ja päivitetään vuosittain yhdistyksen hallituksen 
järjestäytymiskokouksessa. Tämä ilmoitus on viimeksi päivitetty 4.11.2020. 


