Tyhjennä lomake

TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§
Lue täyttöohjeet ennen selosteen täyttämistä.
Käytä tarvittaessa liitettä.

1
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

Nimi (y-tunnus)

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, 0917622-1
Osoite

Yliopistonkatu 31, 20100 Turku
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

02-5151 900
Nimi

2
Jari Haapanen, aluejohtaja ja Susanna Eränen
Yhteyshenkilö rekisteriä Osoite
koskevissa sama kuin yllä
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

040 9000 840 ja 02-5151 911, sähköpostit: etunimi.sukunimi@liiku.fi
3
Rekisterin
nimi

LiikUn asiakas-, kouluttaja- ja yhteisöjen yhdysrekisteri

4
Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella, tilausten,
Henkilötietojen käsittelyn ilmoittautumisten, laskutuksen, myönnettyjen arvomerkkien, yhteydenottojen, asioinnin,
tarkoitus
markkinoinnin, raportoinnin ja muiden yhdistyksen varsinaiseen toimintaan liittyvien

asioiden hoitoa sekä yhdistyslain jäsenasioihin liittyvien tehtävien hoitamiseen ja
mahdollistamiseen.

5
Rekisterin
tietosisältö

Henkilön nimi, mahdollinen toiminnan taho, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite,
taustayhteisö, laskutustaho sekä osalla liitteen mukaisia tietosisältöja, jotka ovat
tarpeellisia toiminnan järjestämisessä. Henkilöiden tietoihin lisätään mm. käydyt
koulutukset ja tapahtumat. Risteilyasiakkailta kysytään myös syntymäaika. Alle 18 v.
kysytään lisäksi huoltajien yhteystiedot, sähköposti, lapsen syntymäaika sekä muuta
erityistä huomioitavaa. Jos tilaisuudessa on ruokatarjoilua kysytään erityisruokavalio.

6
Säännönmukaiset
tietolähteet

Tietolähteinä käytetään jäsenten hakemuskaavakkeita ja henkilöiden osallistumisesta
LiikUn järjestämiin tilaisuuksiin, joko osanottajaluetteloista tai ilmoittautumisista
verkkolomakkeella. Näissä tietolähteissä on mainittu, että henkilöiden tiedot tallennetaan.
LiikU kerää tarvittavat henkilötiedot ilmoittautuessa LiikUn tapahtumiin. Ilmoittautuminen
tapahtuu joko LiikU.fi -sivustolta Ilmari -ilmoittautumisjärjestelmän kautta, josta tiedot
tallentuvat LiikUn Jalmari -jäsenrekisteriin. Näitä järjestelmiä ylläpitää Tietoverkko Oy.
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6
Säännönmukaiset
tietolähteet
(jatkoa)

Toinen LiikUn ilmoittautumiskanava on Pitkissport.net -sivustolta leirille Ebsolut
-järjestelmän kautta. Ylläpitäjä on Kouta Media Oy/ Kajaani Game Studios Oy.
Kuntotestauksissa Kehon kuntoindeksi -ohjelmaa, sitä ylläpitää Liikunnan tutkimus- ja
kehittämiskeskus LIKES.
7
LiikU ei luovuta tietoja ulkopuolisille, lukuun ottamatta luovutusta viranomaisille lain tai
Tietojen
säännönmu- muiden määräysten niin vaatiessa. Rekisteritietoja voidaan jakaa organisaation sisällä
kaiset luovu- sekä tapahtuman sidosryhmien kesken.
tukset

8
Tietojen siir- Ei siirry
to EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle
9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Osallistujalistaukset ovat lukitussa tilassa. Paperitulosteet tuhotaan käsittelyn jälkeen.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisterien käyttöön tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana. Tietoverkko Oy ylläpitää Ilmarija Jalmari -järjestelmien tunnuksia. Kouta Media/ Kajaani Game Studios Oy ylläpitää
Ebsolut -järjestelmän tunnuksia.

10
Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot kirjallisella
pyynnöllä.

11
Oikeus vaatia tiedon
korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai oikeus vaatia tietojensa
poistamista kirjallisesti. Normaalit ilmoittautumisiin liittyvät muutos- tai korjausasiat
ilmoittautuja hoitaa suoraan tapahtuman järjestäjän kanssa kirjallisesti.

12
Muut henkilötietojen
käsittelyyn
liittyvät
oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisteritietojensa käyttäminen suoramainontaan ja
markkina- ja mielipidetutkimuksiin. Rekisteröidylle lähetetään rekisterin tietojen perusteella
tiedotteita jos rekisteröity on itse antanut siihen luvan.

Tulosta

