
Shirokawa r.y. tietosuojaseloste 
 

 
1. Rekisterinpitäjä 

Shirokawa r.y. 
Pajatie 5, 
06500 Porvoo 
www.shirokawa.com 

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
Matti Lattu 
Puh. +358 40 762 5525 
matti@lattu.fi 

 

3. Rekisterin nimi 
Shirokawa ry:n jäsenrekisteri 

 

4. Rekisteröidyt 
Jäsenrekisterissä on tiedot yhdistyksen suorista henkilöjäsenistä. 

 

5. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja 
käyttötarkoitus 

Shirokawa r.y. on rekisteröity yhdistys, jonka oikeus henkilötietojen käsittelyyn perustuu 
Yhdistyslakiin 26.5.1989/503. Jäsenrekisterin ensisijainen käyttötarkoitus on ylläpitää 
voimassa olevaa luetteloa jäsenistä jäsenmaksujen maksamisen ja muun yhdistyksen 
toimintaan kuuluvien asioiden kuten tiedottamisen asianmukaiseksi järjestämiseksi. 

 

6. Käsiteltävät henkilötiedot 
Rekisteröidyistä on rekisterissä seuraavat tiedot: 

− nimi ja syntymäaika 

− jäsennumero, jäsenmaksun maksamiseen liittyvät tiedot ja graduointitiedot 

− yhteystiedot: osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite. 
 

7. Säännönmukaiset tietolähteet 
Rekisteröityjen tiedot kerätään rekisteröityjen oman ilmoituksen (jäseneksi liittyminen, 
jäsenmaksu, yhteys- ja jäsentietojen päivitys) kautta. 

 

8. Tietojen luovutus ja siirtäminen 
Tietojen luovutuksia voidaan tehdä vain EU/ETA -alueella rekisteröityjen suostumuksella. 

 

9. Tietojen suojaus 
Jäsenrekisterin sisältämät henkilötiedot säilytetään off line -muodossa tietokoneella, jonka, 
käyttäjätunnus ja salasana ovat yhdistyksen hallituksen valtuuttaman henkilön hallussa, ja josta 
on varmuuskopio. Yhdistyksen arkisto sijaitsee lukitussa kaapissa, johon on avain yhdistyksen 
hallituksen valtuuttamilla henkilöillä. 



10. Tietojen käsittelyn kesto 
Tietojen säilyttäminen määräytyy jäsenyyden keston sekä siihen lainsäädännön perusteella 
liitännäisten yhdistykselle pakollisten toimintojen (kirjanpito, kokouslistat) mukaisesti (esim. 
osallistujalistat kirjanpitoaineistossa kirjanpitolain mukaan 6 vuotta). 

 

11. Tietojen käsittelijät ja tietojen välittyminen 
Tietoja käsittelevät yhdistyksessä sen hallituksen käsittelytarkoitusta varten valtuuttamat 
henkilöt. 
Yhdistys voi siirtää tässä tarkoitettuja tietoja järjestelmästä toiseen tai järjestää niiden 
säilyttämisen tai käsittelyn ulkoiselle palveluntarjoajalle, missä tapauksessa se takaa 
sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön 
mukaisesti. 
Yhdistyksen ja sen toimintaan liittyvien yhteistyötahojen välillä voidaan välittää sovittuja tietoja 
vain rekisteröidyn suostumuksella. Rekisteröidyn vakuutusturvan hankinta on järjestetty 
Olympiakomitea r.y:n ylläpitämän Suomisport-palvelun kautta, jonne rekisteröity itse antaa 
tarpeelliset tiedot. Suomisportin rekisteriseloste, ks. https://www.suomisport.fi/# 
Tapahtumiin ilmoittautumiseen Yhdistys käyttää nimenhuuto.com -palvelua, joka tätä varten 
myös käsittelee osaa seuran henkilötiedoista. Käsiteltävät tiedot on listattu Nimenhuudon 
sivulla. 
Nimenhuudossa olevat tiedot on suojattu palvelun tietosuojaselosteen mukaisesti. 

 

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 
Yhdistyksen tietojenkäsittely ei sisällä automaattista päätöksentekoa tai profilointia. 

 

13. Rekisteröityjen oikeudet 
Rekisteröidyllä on tietojensa käsittelyä koskeva tarkastusoikeus eli oikeus tarkistaa rekisteriin 
tallennetut henkilötiedot. Jos tiedoissa ilmenee virheellisyyksiä tai puutteita, voi rekisteröity 
pyytää korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi. 
Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa henkilötietojensa 
käsittelyä, 
mikäli rekisteröity kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai ilman asianmukaista 
oikeutta, oikeus pyytää poistamaan tai rajoittamaan rekisteriin tallennettuja tietoja tai niiden 
käyttöä, sekä oikeus pyytää siirtämään tietojaan järjestelmästä toiseen. 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että 
henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

 

14. Yhteydenotot 
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai 
henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle. 
 

15. Muutokset tietosuojaselosteessa 
Mikäli yhdistys muuttaa tätä selostetta, muutokset merkitään näkyville selosteeseen. 
Merkittävistä muutoksista voidaan informoida myös esim. sähköpostitse tai yhdistyksen 
verkkosivuilla. 
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