
 

 

 

REKISTERISELOSTE 
 

 

1. Rekisterinpitäjä  Vantaan Salamat ry 

 

   Toimisto & käyntiosoite: 

Raappavuorentie 8-10 

01600 Vantaa 

  

Postiosoite: 

PL 14 

01601 Vantaa 

 

p. 045 1130 373 

   toimisto@vantaansalamat.fi 

 

 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö 

 

   Rita Huttu, toiminnanjohtaja 

 

3. Rekisterin nimi  Jäsen-, luottamushenkilö- ja yhteistyökumppanirekisteri / 

   markkinointirekisteri 

 

 

4. Rekisteröidyt  Rekisterissä käsitellään Vantaan Salamat ry:n jäsenien, sen 

   entisten jäsenien sekä Vantaan Salamat ry:n toimintaan 

   osallistuvien  henkilöiden sekä sen toimintaan liittyvien 

   organisaatioiden yhteyshenkilöiden sekä sen  

   luottamushenkilöiden henkilötietoja.  

 

 

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus/rekisterin käyttötarkoitus 

 

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn yhdistyksen 

jäsenrekisterin ylläpitoon, jäsenlaskutukseen ja 

lisenssitietojen ylläpitoon. Rekisterin sisältämiä tietoja 

käytetään vain yhdistyksen omassa toiminnassa. 

  

Henkilötietojen käsittely perustuu: 

1. Vantaan Salamat 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 tietosisältö Rekisteriin kerätään urheiluseuratoiminnan kannalta 

välttämättömiä tietoja. Nämä tiedot ovat jäsenen nimi, 

osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika ja 

sukupuoli. Lisäksi voidaan ylläpitää tietoa lisenssin 

lunastaneista, myönnetyistä arvomerkeistä, merkittävistä 

urheilusaavutuksista ja muuta seuran toiminnan kannalta 

oleellista tietoa. 

 

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet Henkilötietoja kerätään jäseniltä, rekisteröidyiltä ja 

osallistujilta itseltään. 

 

 

8. Säännönmukaisten tietojen luovutukset ja tietojen siirto  

  

Tietoja ei luovuteta pääsääntöisesti kolmansille osapuolille. 

Poikkeuksena osallistujatietojen luovuttaminen 

koulutuksen järjestäjille, tilaajille tai kouluttajille.  

Rekisteröity yhdistys voi luovuttaa viranomaisille 

rekisterin tietoja lain tai muiden määräysten niin vaatiessa. 

Rekisterissä olevia tietoja voidaan luovuttaa normaaliin 

toimintaan liittyen kolmansille osapuolille esim. lista 

urheilijoista kilpailujen järjestäjälle (tavanomainen 

luovutus). 

Henkilötiedot luovutetaan rekisterin ylläpitäjälle, joka 

toimii henkilötietojen käsittelijänä. 

 Rekisteröity yhdistys ei luovuta jäsentensä yhteystietoja 

kaupallisiin tarkoituksiin. Tietoja ei luovuteta EU:n tai 

Euroopan ulkopuolelle. 

 

 

9. Henkilötietojen säilytysaika Jäsentiedot säilytetään rekisterissä niin kauan, kun 

rekisteröity on Vantaan Salamat ry:n jäsen tai  

sopimuskumppani ja sopimukseen perustuvan 

reklamaatiovastuuajan. 

 

Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään 

enintään viiden vuoden ajan jäsenyyden päättymisestä. 

 

Sopimuskumppanien tiedot säilytetään enintään viiden 

vuoden ajan sopimuksen päättymisestä. 

 

Toimintaan osallistuvien tiedot säilytetään enintään viiden 

vuoden ajan viimeiseen tapahtumaan osallistumisen 

jälkeen. 



 

 

10. Rekisteröidyn oikeudet Rekisteröidyllä on oikeus soveltuvan 

tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:  

- saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä 

- saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseä koskevat 

Vantaan Salamat ry:n käsittelemät henkilötiedot 

- vaatia virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen 

täydentämistä 

- vaatia henkilötietojensa poistamista 

- peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa 

käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu 

rekisteröidyn suostumukseen 

- vastustaa henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen 

erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella siltä osin kuin 

henkilötietojen käsittelyperusteena on Vantaan Salamat 

ry:n oikeutettu etu 

- vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista 

 

 

11. Pakolliset tiedot - Vantaan Salamat ry:n luottamushenkilöiden osalta 

yhdistyslain edellyttämät tiedot (nimi, hetu, yhteystiedot) 

- sopimuskumppanien osalta perustiedot (yhteystiedot, 

laskutustiedot) 

- Tapahtumiin osallistuvien allergiatiedot (rekisteröidyn 

elintärkeä etu) 

- Muut tapahtuman järjestämiseksi kolmansien tahojen 

edellyttämät tiedot (ilmoitetaan ilmoittautumisen 

yhteydessä) 

 

 

12. Seuraus mikäli tietoja ei luovuteta  

Yhdistyksen luottamustehtävään ei voida valita ilman 

pakollisten tietojen luovuttamista. 

Osallistumista ei vastaanoteta ilman pakollisten tietojen 

luovuttamista. 

 

 

13. Yhteydenotot  Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, 

   kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut  

   yhteydenotot tulee tehdä sähköisesti osoitteeseen  

   toimisto@vantaansalamat.fi tai postitse osoitteeseen  

   Vantaan Salamat ry, PL 14, 01601 Vantaa. 

 

 

    

14. Muutokset tietosuojaselosteeseen Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika-ajoin  

   esimerkiksi lainsäädännön tai yhteyshenkilön muuttuessa. 

   Tämä ilmoitus on päivitetty viimeksi 25.5.2018. 

    

mailto:toimisto@vantaansalamat.fi

