Jäsenrekisteri
Rekisterinpitäjä
Mikkelin Naisvoimistelijat ry
Pohjolankatu 20,
50120 Mikkeli
Y-tunnus 0354738-6
Yhteyshenkilö
MNV:n toiminnanjohtaja Tarja Ikonen 040-737 5330
Rekisterin nimi
Mikkelin Naisvoimistelijat ry:n jäsenrekisteri
Rekisteriin tallennettavat tiedot:
MNV tallentaa jäsentietorekisteriinsä seuran jäsenten ja entisten jäsenien osalta seuraavat tiedot:
etunimen, sukunimen, syntymäajan, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron, katuosoitteen,
postinumeron, postitoimipaikan, sukupuolen, rekisteröintipäivän sekä asioinnissa käytettävän
kielen. Jäsenrekisterissä käy myös ilmi saako Voimisteluliitto ja seura lähettää
yhteistyökumppaneiden markkinointimateriaalia jäsenelle.
Alaikäisen lapsen kohdalla tietoihin tallennetaan edellä mainittujen asioiden ohella huoltajan nimi,
puhelinnumero ja syntymäaika, mahdolliset allergiat ja sairaudet, jotka voivat vaikuttaa lapsen
terveydentilaan jumpassa sekä toimintaohjeet näihin. Lisäksi tietoihin kerätään tieto saako lapsi
kulkea jumpasta yksin kotiin.
Henkilötietojen käyttötarkoitus:
Henkilötietoja käytetään:
•
•
•
•

Jäsenyyksien ylläpitoon
Asiakassuhteen hoitamiseen
Tilastollisiin tarkoituksiin (mm. vuositilasto)
Tiedottamiseen

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus, jonka asiakas antaa ilmoittautumalla
seuran jäseneksi jäsenrekisteri Hoikaan.
Jäsenrekisterin tiedot kerätään henkilön rekisteröityessä ensimmäistä kertaa järjestelmään.
Rekisteröitynyt ylläpitää itse omia henkilötietojaan yhteystietojen ja suostumuksien osalta
järjestelmässä. Rekisteröityneellä on mahdollisuus tarkistaa ja muokata omat henkilötietonsa
kirjautumalla rekisteriin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Erityistapauksissa
MNV voi muokata rekisterin tietoja rekisteröityneen tai seuran suostumuksella.
Suostumuksen peruuttaminen ja tietojen poistaminen jäsenrekisteristä tarkoittaa jäsenyyden
peruuntumista heti kun tiedot ovat poistettuja. Pyynnön tietojen poistamiseen ja suostumuksen
jäsenrekisteritietojen käyttöön tulee tehdä kirjallisena seuran yhteyshenkilölle.
Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuojaasetuksen asettamat vaatimukset.

Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään?
MNV säilyttää henkilötietojasi vain niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten
toteuttamiseksi. Joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa
asetettujen velvollisuuksien hoitamiseksi.
Tietojen luovutus kolmansille osapuolille:
MNV ei luovuta jäsentietoja kolmansille osapuolille. Voimisteluliitolla on oikeus käyttää
jäsentietoja oman tietoturvaselosteen puitteissa.
Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva:
MNV vastaa jäsenrekisterin käyttöoikeuksien myöntämisestä ja valvonnasta. Rekisterin käyttö
vaatii henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Rekisteriin annetaan käyttöoikeudet vain
niitä toiminnan kannalta välttämättä tarvitseville. Rekisterin kaikkeen sisältöön on pääsy ITjärjestelmätoimittajalla sekä yhteisrekisterinpitäjillä eli Voimisteluliiton pääkäyttäjillä. MNV on
muodostanut Hoikaan erilaisia oikeusryhmiä ja näiden ylläpidosta vastuu on seuralla.
Oikeus tietojen katseluun on lasten ja nuorten ryhmien ohjaajilla, niiltä osin mihin ryhmään jäsen
osallistuu. Seuran johtokunnalla ja toiminnanjohtajalla on oikeudet nähdä ja jäsenen niin toivoessa
muokata jäsenrekisterin tietoja.
Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. MNV:n
ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot salataan. Käytetyt työasemat ja tallennusmediat ovat salattu.
Manuaalisesti käsiteltävä tieto säilytetään lukitussa tilassa.

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen.
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä
ilmoitus on viimeksi päivitetty 30.7.2018.

