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REKISTERIEN NIMET
- Varsy ry:n jäsenrekisteri
- Valiokuntarekisteri
- Ohjaajarekisteri
- Tuomarirekisteri
- Työnantajarekisteri
- Leirityskohtaiset osanottajarekisterit
HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT
Varsy:n toimihenkilöt, joiden toimenkuvien toteuttamiseksi henkilötietojen käsittely on välttämätöntä,
voivat käsitellä henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja heidän kanssaan
on tehty erillisen salassapito ja tietojenkäsittelysitoumus.
Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Tietoja ei siirretä säännönmukaisesti EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain vaatimat henkilötiedot
ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot sekä käsitellä niitä näitä tarkoituksia varten:
Tilastojen julkaisu, - Sähköinen jäsenviestintä, - Toiminnan kehittäminen, - analysointi ja tilastointi,
- Jäsen- ja muiden maksujen hallinnointi, - Jäsenasioiden hoito, kuten tiedottaminen, yhteydenpito ja
palkitseminen, - suoritettujen ohjaaja- ja tuomarikurssien hallinnointi ja leiritysten organisointi
Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn henkilön suostumuksen tai alaikäisen kohdalla huoltajan
suostumuksen taikka seuran ja jäsenen välisen jäsensuhteen taikka muun asiallisen yhteyden perusteella,
jolloin lainmukainen käsittelyperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.
HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Henkilötietoja säilytetään ainoastaan se aika, kun säilyttämiselle on tarve jäsenyyden tai työnantajasuhteen
hoitamisen kannalta tai niin pitkää kuin lainsäädännössä kuhunkin tarkoitukseen liittyen edellytetään.
Käsittelemme henkilötietoja kunkin käyttötarkoituksen mukaisesti ja ajan.
Tiedot poistetaan, kun niiden edellä määritelty säilytysaika on kulunut.
Haluamme erityisesti muistuttaa, että esimerkiksi meitä sitovat lainmukaiset velvoitteet saattavat edellyttää
tietojen säilyttämistä myös esimerkiksi jäsenyyden päättymisen jälkeenkin.
KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIETOJEN RYHMÄT, REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Varsy käsittelee rekisteröidystä seuraavia käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja
tai henkilötietojen ryhmiä:
- Yhteystiedot tiedotusta varten: nimi, osoite, täysi-ikäisen tai alaikäisen huoltajan sähköpostiosoitteet ja
puhelinnumero
- Ohjaaja- ja tuomarikokemus
- Alaikäisen huoltajan nimi ja yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)

- Leiritysten ruokailuja varten tiedot terveyden kannalta oleellisista ruoka-aine allergioista.
- Yhdistyslain 11 §:n vaatimat henkilötiedot eli jäsenen nimi sekä kotipaikka.
- Jäsensuhdetta koskevat tiedot: laskutus- ja maksutiedot, seuran toimintaan liittyvät tilaustiedot.
- Urheilukilpailuihin liittyvien tulosten tilastointitiedot.
- Palkan- ja palkkionmaksuun liittyvät yksilöivät tiedot, kuten henkilötunnus.
- Seuran ja henkilön kilpailutoimintaan liittyvät tiedot sekä muut suostumuksella kerätyt tiedot, kuten henkilön kuva.
- Tarpeelliset huoltajan tai täysi-ikäisen suostumukset ja luvat esim. jäsenyyteen, tietojen julkaisemiseen, kuvien
julkaiseminen.
SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Tietolähteenä ovat jäsenen tai alaikäisen kohdalla huoltajan tai työntekijän ilmoittamat tiedot,
jotka saadaan jäseneltä itseltään suoraan järjestelmään, sähköpostitse, lomakkeella,
sähköisten sovelluksen kautta, tai muulla vastaavalla tavalla, lajiliittojen rekistereistä ja kilpailujärjestelmistä.
TIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen henkilötietojen
käyttötarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.
Voimme kuitenkin olla velvoitettuja säilyttämään joitakin käyttäjän henkilötietoja noudattaaksemme
kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen
käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.
REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
Sinulla on pyynnöstäsi oikeus saada tietää, mitä tietoja sinusta on rekistereissämme tai ettei
rekistereissämme ole sinua koskevia tietoja.
Tiedot on annettava sinulle ymmärrettävässä muodossa ja halutessasi saat ne myös kirjallisesti.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Jokaisella on oikeus tulla arvioiduksi oikeiden tietojen perusteella. Rekistereihimme voidaan tallettaa vain
määritellyn henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja.
Esitä tiedon oikaisuvaatimus suoraan rekisterinpitäjälle.
Oikeus tietojen poistamiseen
Mikäli käyttötarkoitus on päättynyt ja olet esimerkiksi peruuttanut tiettyä käsittelyä varten antamasi
suostumuksen, poistamme tietosi ja sinulla on oikeus tätä meiltä myös vaatia.
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Voit olla meihin yhteydessä ja esimerkiksi rajoittaa aiemmin antamiasi suostumuksia.
Vastustamisoikeus
Olemme luoneet mekanismit, joilla rekisteröidyt voivat vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.
Siltä osin kuin käsittely on perustunut suostumukseen, sinulla on aina oikeus vapaasti peruuttaa antamasi
suostumus, mikäli käyttötarkoitus on päättynyt ja olet esimerkiksi peruuttanut tiettyä käsittelyä
varten antamasi suostumuksen.
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Voit olla meihin yhteydessä, jos tarvitset tietojasi muissa kuin meidän järjestelmissä ja
pyrimme antamaan tiedot siten, että ne voidaan siirtää toiseen järjestelmään
REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa.
Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa,
jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja.
Sivujen toteutuksessa on hyödynnetty teknistä tietosuojaa, jolla pyritään huolehtimaan siitä,
että̈ syötetyt tiedot säilyvät muuttumattomina ja ovat saatavilla vain tietoon oikeutetuille.
Rekisterin tietojenkäsittelyyn on käyttöoikeudet vain niillä rekisterinpitäjän henkilöstön jäsenillä,
joiden toimenkuvan suorittaminen sitä edellyttää. Rekisterin tietojen muokkaaminen ja lukeminen

edellyttää henkilökohtaista tunnistamista järjestelmään. Rekisteristä suoritetaan säännöllinen varmuuskopiointi.
TARKASTUSOIKEUS
Jäsenillä on mahdollisuus tarkistaa itseään ja alaikäisiä perheenjäseniään koskevat tiedot.
Tiedot voi myös tarkistaa ottamalla yhteyttä Varsy:n edustajaan.
REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Rekisteröidyllä on EU: tietosuoja-asetuksen 679/2016 artiklan 15 -21 mukaisesti oikeus saada pääsy
tietoihin, pyytää tietojen oikaisemista tai poistoa, rajoittaa käsittelyä, siirtää tiedot järjestelmästä
toiseen sekä vastustaa henkilötietojen käsittelyä.
Edellä mainittuihin oikeuksiin viitaten pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti tai
sähköisesti käyttäen seuran henkilötietojen tarkastuspyyntölomaketta allekirjoitettuna osoitteella:
Varsinais-Suomen Yleisurheilu VARSY ry
Humalistonkatu 6, 20100 Turku
Rekisteröidyllä on aina oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta,
jolla seura käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja.
Valitus tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla tavalla suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle,
joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu.
Tätä tietosuojailmoitusta päivitetään lainsäädännön tai käytäntöjen muuttuessa

