Tietosuojakäytänteet
Lakeuden Avantouimarit ry.

Toimimme rekisterinpitäjänä niille henkilötiedoille, joita keräämme seuramme jäsenistä heidän
suostumuksellaan sekä muista asiakkaistamme (tilaussaunan vuokraajat) tai sellaisista rekisteröidyistä,
joilla on toimintaamme muu asiallinen yhteys.
Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksen perusteella tai seuran ja rekisteröidyn
välisen suhteen perusteella.
Alla kerromme vielä hieman tarkemmin, kuinka ja millaisin periaattein käsittelemme henkilötietojanne ja
millaisia oikeuksia sinulla rekisteröitynä on. Tietosuoja-asioista voit olla yhteydessä sähköpostitse
info@lakeudenavantouimarit.net.
1.

Käsiteltävät henkilötiedot
Keräämme sinusta vain sellaisia tietoja, jotka ovat välttämättömiä kohdassa käsittelyn tarkoitusten
toteuttamiseksi. Tällaisia tietoja ovat:
- yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
- mahdolliset luvat ja suostumukset (esimerkiksi markkinointi- ja viestintäluvat)
- jäsensuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutustiedot.
- tilaussaunaa koskevat laskutustiedot
Voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin käyttäjän henkilötietoja noudattaaksemme
kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen
käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

2. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
3. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Emme luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille. Voimme kuitenkin joutua luovuttamaan
henkilötietoja viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin
voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla tai tapahtumaan osallistumisen kannalta
oleellisille yhteistyötahoille (esimerkkinä jäsenmatkat).
Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin
takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään kulloinkin voimassa olevan
tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti tässä tietosuojakäytännössä
esitetyllä tavalla. Kolmansia osapuolia ovat esimerkiksi sopimukselliset järjestelmätoimittajat, tai
majoitusten tarjoajat jäsenmatkoilla.

4. Oikeuksistasi rekisteröitynä
Sinulla on oikeus tarkistaa, mitä sinua koskevia tietoja rekisteriin on talletettu sekä vaatia
virheellisen tiedon oikaisemista. Sähköiseen suoramarkkinointiin kerätään rekisteröidyn suostumus
jäseneksi liityttäessä. Joka tapauksessa sinulla on oikeus kieltää myös jälkikäteen rekisterinpitäjää
käsittelemästä tietojasi suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä kirjallisesti.
Lisäksi sinulla on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, milloin
tahansa:
-

vaatia henkilötietojesi poistamista;
peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen
käsittely perustuu sinun suostumukseesi;
saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle
rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset henkilötiedot meille
vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

Kaikki pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna sähköpostitse osoitteeseen
info@lakeudenavantouimarit.net. Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi kirjallisesti sekä
varmentamaan sinun henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme myös kieltäytyä
pyynnön toteuttamisesta soveltuvan lainsäädännön perusteella.
Sinulla on aina oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla käsittelemme sinun
henkilötietojasi. Valitus tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla tavalla suoraan
toimivaltaiselle viranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu.
5.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa. Digitaalisesti tallennetut ja
käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten
keinojen avulla suojattuja. Tietoihin pääsy on rajoitettu vain sellaisiin henkilöihin, joilla on
tehtäviensä perusteella tarve käyttää tietoja.

6. Muutokset näihin tietosuojakäytänteisiin
Tätä tietosuojakäytännettä voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.
Tämä ilmoitus on viimeksi päivitetty 8.3.2019.

