Rekisteri-ilmoitus jäsenrekisteri / suoramarkkinointirekisteri
Yleistä EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR) aletaan soveltaa 25.5.2018 alkaen ja se
vaikuttaa henkilötietojen käsittelyyn koko EU:n alueella. Asetuksen tavoitteena on
parantaa luonnollisten henkilöiden oikeusturvaa henkilötietojen käsittelyn osalta.
Asetus koskee yritysten ja julkishallinnon lisäksi myös urheiluseuroja ja muita
järjestötoimijoita.
Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
KENSU ry, Y-1540838-3
Osoite: Sysmäläntie 23 B 7, 40530 Jyväskylä, puh. 050-5957892
Yhteyshenkilön sähköposti: pj@kensu.fi
Rekisteröidyt
Rekisterissämme käsitellään KENSU ry:n jäsenien ja sen entisten jäsenien henkilötietoja.
Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus
Rekisterimme käyttötarkoitus on rekisteröityjen jäsenien tietojen ajantasainen hallinta
jäsenyyden aikana, sen ylläpito ja kehittäminen sekä markkinointi ja päättyneiden
jäsenyyksien hallinta. KENSU ry:n järjestämiin lasten luistelukouluihin osallistuneiden
osalta rekisteriä käytetään kahden vuoden ajan ryhmäkohtaiseen kohdennettuun
suoramarkkinointiin. Henkilötietojen käsittely perustuu:
1) KENSU ry:n lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä jäsenten
osalta.
2) Suoramarkkinoinnin osalta suostumukseen.
Käsiteltävät henkilötiedot:
Rekisterissä käsitellään KENSU ry:n jäsenten henkilö- ja yhteystietoja sekä muita
jäsenyyteen tai tapahtumiin osallistumiseen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:
Pakolliset tiedot:
 Etunimi
 Sukunimi
Vapaaehtoiset tiedot:
 Vastuualue
 Sähköpostiosoite
 Matkapuhelinnumero
 Lähiosoite
 Postinumero
 Postitoimipaikka
 Syntymäaika
 Postituslistan jäsenyys
 Jäsenlehti KENSUlaisen toimitustapa
 Salasana
 Kieppitiedot vuodelle 2016 (ei käytössä)
 Huoltajan etunimi
 Huoltajan 1 sähköpostiosoite
 Huoltajan 2 sähköpostiosoite
 Maksutiedot vuodelle 2016 (ei käytössä)
 Sportti-id
 Liittymisvuosi
 Luistelukoulut (ei käytössä)

Lisäksi jäsen voi kuulua yhteen tai useampaan jäsenryhmään, joita ovat Pääkäyttäjät,
Hallitus, Postituslista, Postituslista1, Postituslista2, Jäsenrekisteri, Luisteluaktiivit,
Kieppiläiset, Kieppiläiset 2015, Toimihenkilöt, Luistinten teroitus, Luistelukoululaiset syksy,
Luistelukoululaiset kevät, Luistelukoululaiset 014-15, Luistelukoululaiset 2015-16,
Luistelukisojen laskutettavat, Luistelukoululaiset 2016-2017.
Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään jäseniltä itseltään ja lasten luistelukouluihin osallistuvien huoltajilta.
Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Sporttisaitti –järjestelmään
(https://www.sporttisaitti.com/tietosuoja-asetus/), johon on rajattu pääsy vain sellaisilla
henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä
henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Jokainen
rekisteröity voi luoda itselleen käyttäjätunnuksen ja salasanan omien tietojen käsittelyä
varten.
Henkilötietojen luovutukset ja siirrot
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.
Henkilötietojen säilytysaika
Jäsentiedot säilytetään aktiivisessa rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on KENSU ry:n
jäsen. Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötiedot ovat ei-aktiivisessa rekisterissä,
jossa henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuotta. Henkilö itse voi milloin tahansa
pyytää tietojensa poistamista rekisteristä.
Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä
suoramarkkinointi-tarkoituksiin. Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus
soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:
- saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
- saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat KENSU ry:n käsittelemät
henkilötiedot;
- vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
- vaata henkilötietojensa poistamista;
- peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin
henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
- vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa
liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on KENSU ry:n
oikeutettu etu;
- saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle
rekisterinpitäjälle, KENSU ry käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen
perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti;
- vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.
Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö
sähköpostiosoitteeseen pj@kensu.fi. KENSU ry voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan
pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön
käsittelemistä. KENSU ry voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa
säädetyllä perusteella.

Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle
taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn
asuinpakka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei
ole käsitelty soveltuvan tietosuojakäytännön mukaisesti.
Tietoja saadaan myös KENSU ry:n nettisivujen ilmoittautumisjärjestelmästä
Tietoja kerätään myös Jyväsjärvisoudun ja Jyväskiepin nettipohjaisista
osallistumisilmoittautumisista annetuista tiedoista.
Kuvien käyttö
KENSU ry kuvaa joitakin tapahtumiaan nettisivujen tapahtumakertomusten yhteyteen.
Kuvatuilla henkilöillä on milloin tahansa oikeus pyytää kuviensa poistamista, jolloin KENSU
ry poistaa kuvat viipymättä niistä sähköisistä medioista, joista ne voidaan poistaa
aiheuttamatta kohtuuttomia kustannuksia tai haittaa. Huomioi kuitenkin, että internettiin
ladatut kuvat voivat joutua ulkopuolisen kolmannen osapuolen haltuun, joihin KENSU ry:llä
ei ole mahdollisuutta vaikuttaa.
Yhteydenotot
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä
tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen:
pj@kensu.fi.
Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön
muuttuessa. Tämä ilmoitus on viimeksi päivitetty (25.5.2018)

