
 

Henkilötietojen käsittely  
Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679) vaatimuksia. 

1 Rekisterinpitäjän nimi  
Koskenkorvan Urheilijat Ry 

y-tunnus 0178017-6 

verkkosivut: https://www.koskenkorvanurheilijat.fi/ 

2 Rekisteriasioista vastaava henkilö:  
Yhdistyksen sihteeri Aira Alanko, aira.alanko(at)gmail.com, 045-6711833 

Sihteerin ollessa estynyt/varavastaavana toimii yhdistyksen puheenjohtaja Juha-Pekka Karvonen, 

juhapekka.karvonen(at)gmail.com, 050-5549993. 

3 Rekisterin käyttötarkoitus  
Yhdistys ylläpitää yhdistyslain (503/1989) 11 §:n mukaista ja seuran sääntöihin perustuvaa jäsenluetteloa. 

Rekisteritietoja käytetään mm. jäsenmäärien seuraamiseen, seuratoiminnan tai sen alajaostojen toiminnan 

järjestämiseen ja kehittämiseen sekä seuran tai sen alajaostojen ajankohtaisista asioista tiedottamiseen.  

4 Rekisterin tietosisältö  
Jäsenrekisteristä käy ilmi seuraavia tietoja: jäsenen nimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköposti. Lisäksi 

seuran alajaostot keräävät jäseniltään muita toiminnan järjestämiseen liittyviä henkilötietoja, joita ei 

säilytetä keskitetysti. 

5 Rekisterin tietolähteet  
Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla tai huoltajan kirjallisella ilmoituksella ja sekä 

Koskenkorvan Urheilijat ry alaisten jaostojen lajiliittojen järjestelmistä (lisenssinumero). Tiedonkeruussa 

käytetään verkkopohjaisia lomakkeita. 

6 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle  
Henkilötietoja käytetään vain niihin tarkoituksiin, joista tässä rekisteriselosteessa on mainittu. Tietoja 

voidaan luovuttaa johtokunnalle ja puheenjohtajalle. Tietoja ei luovuteta muille kolmansille osapuolille 

ilman jäsenen suostumusta eikä niitä luovuteta EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle.  

7 Henkilötietojen käsittelijät ja rekisterin suojauksen periaatteet  
Koskenkorvan Urheilijat Ry huolehtii tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan. Jäsenrekisteri 

säilytetään suojattuna sähköisessä muodossa tai kirjallisena asianmukaisessa lukitussa tilassa 

rekisterivastaavan hallussa. Henkilötietoja käsittelee seuran alajaostojen organisaatioihin ja toiminnallisiin 

ryhmiin nimetyt vetäjät. Henkilötietojen käsittelijät säilyttävät henkilötietoja huolellisesti ja 

luottamuksellisesti sähköisessä muodossa.  
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Alajaostojen keräämää henkilötietoa säilytetään vain sen ajan, kun se toiminnan järjestämisen kannalta on 

tarpeellista. Henkilötietojen käsittelijä ilmoittaa tarkemmin tiedon käyttötarkoituksen sekä säilytysajan ja -

paikan tietoa kerättäessä. 

8 Rekisteritietojen korjaaminen  
Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteritiedot ja tehdä tarvittaessa korjauksia 

tietoihinsa. Jäsenen tarkastuspyyntö tulee toimittaa ensisijaisesti rekisterin yhteyshenkilölle.  

Rekisterinpitäjän on ylläpidettävä henkilötietolistaa ajan tasalla parhaan kykynsä mukaan. Jäsenillä 

itsellään ja alaikäisten huoltajilla on vastuu muutosten ilmoittamisesta kirjallisesti ensisijaisesti 

rekisteristä vastaavalle henkilölle tai toissijaisesti varavastaavalle. 
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