Tyhjennä lomake

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

Nimi

Rauhalahti Road Runners ry
Osoite

Lehtoniementie 114 C 61, 70840 Kuopio
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

pesonninen@gmail.com, +358453536828
Nimi

2
Yhteyshenki- Maria HIrvonen
lö rekisteriä Osoite
koskevissa Pölläkäntie 53, 70820 Kuopio
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

+358405562690 maria_hirvonen@hotmail.com
3
Rekisterin
nimi

Jäsen- ja asiakasrekisteri

4
Jäsenyyden tunnistaminen ja käyttäjähallinta: jäsenten yksilöinti, todentaminen ja valtuutHenkilötietojen käsittelyn taminen, palvelujen tietoturvallisuus ja pääsyn hallinta
tarkoitus
Jäsenen palveleminen, markkinointi ja viestintä: Lakiin perustuvien ja

viranomaismääräysten mukaisten velvoitteiden hoitaminen. Lain sallimissa rajoissa
saatamme käsitellä henkilötietoja myös markkinoinnin ja viestinnän toteuttamiseksi,
suoramarkkinointitarkoituksiin ja asiakaskirjeiden lähettämiseksi.

5
Rekisterin
tietosisältö

etu- ja sukunimet, osoitetiedot, laskutustiedot, sähköpostiosoite, puhelinnumero,
asiakkaan itsensä antamat lisätiedot. Rauhalahti Road Runners kerää ja säilyttää vain
Rauhalahti Road Runners ry:n kannalta tarpeellisia tietoja, joiden käsittelylle on lailliset
edellytykset ja joiden tarkoitus on kuvattu tietosuojaselosteessa. Tarpeettomaksi
muuttuneet, vanhentuneet tiedot tai tiedot, joiden käsittelylle ei enää muutoin ole
perustetta, anonymisoidaan tai hävitetään tietoturvallisesti.

6
Säännönmukaiset
tietolähteet

Jäseneen liittyviä tietoja kerätään asiakkaalta itseltään jäseneksi liittymisen yhteydessä
rauhalahtiroadrunners.com verkkopalvelusivulta jäseneksi -osiossa, tuotteiden ja
palvelujen käytön yhteydessä, asiakaspalvelun yhteydessä sekä asiakkaan osallistuessa
kilpailuihin ja tapahtumiin.
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7
Pääsääntöisesti henkilötietoja käsittelevät rekisterinpitäjän nimeämät henkilöt tämän
Tietojen
säännönmu- tietosuojaselosteen mukaisia tehtäviä suorittaessaan. Rekisteristä voidaan luovuttaa (vain
kaiset luovu- nimi) henkilötietolain ja tietosuoja-asetuksen sallimin tavoin niille yhteistyökumppaneille,
tukset

jotka toimivat Rauhalahti Road Runners ry;n toimeksiannosta ja lukuun. Viranomaisille
tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten lupien vaatiessa.

8
Tietojen siir- Tietoja ei siirretä lähtökohtaisesti Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen
to EU:n tai
ulkopuolelle. Jos tietojasi on kuitenkin tarpeen siirtää EU:n ulkopuolelle tässä
ETA:n ulkotietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten täyttämiseksi, varmistamme, että maa on
puolelle

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

EU:n komission tarkoittama riittävän tietosuojan maa, siirronsaaja on Privacy Shield
-sertifioitu tai siirto tapahtuu EU:n komission julkaisemia mallilausekkeita hyödyntäen.
Varmistamme
A Manuaalinen aineisto aina, että mahdollinen tiedonsiirto toteutetaan lain edellyttämin perustein ja
Rauhalahti
Road Runners jäsenrekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen
riittävin suojamekanismein.
luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin
hallinnollisin toimenpitein alan yleisten standardien mukaisesti. Tiedot tallennetaan
ensisijaisesti sähköisessä muodossa. Tietoja ja palvelua suojataan muun muassa
käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden avulla. Henkilötiedot suojataan asiattomilta
pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä. Henkilötietoja
käsittelevät rekisterinpitäjän nimeämät henkilöt. Nämä tunnistautuvat järjestelmiin
henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Laskutus- ja kirjanpitotiedot ovat
myös manuaalisina.
B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Jäsenrekisteri, laskutustiedot, tapahtumatiedot, kilpailutulokset, valokuvat

Tulosta

