
Tietosuojakäytännöt

Vaasan Tae Kwon Do r.y.
(rek.nro. 1086289-4)

(Myöhemmin ”seura” tai ”me”)

Toimimme rekisterinpitäjänä niille henkilötiedoille, joita keräämme jäsenistämme tai muista 
sellaisista rekisteröidyistä, joilla on toimintaamme muu asiallinen yhteys. Rekisterinpitäjänä 
olemme vastuussa näistä meille annetuista henkilötiedoista ja niiden käsittelystä. Keräämme 
henkilötietoja vain niissä määrin, kuin tarvitsemme niitä ylläpitääksemme ja hoitaaksemme 
jäsensuhdettamme tai muuta niihin verrattavaa suhdettamme. Tässä tietosuojakäytännössä on 
käsitelty niitä periaatteita, joita noudatamme henkilötietoja käsitellessämme.

1. Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa

Kari Hiisvirta

Orrenmäenkatu 11, 65300 Vaasa
etunimi.sukunimi@netikka.fi

2. Henkilötietojen käyttötarkoitukset 

2.1. Jäsenrekisteri

Seura ylläpitää yhdistyslaissa vaadittua jäsenrekisteriä ja sen sisältämiä jäsentietoja käytetään 
yhdistyksen toiminnassa, eteenkin seuraaviin tarkoituksiin:

• Jäsenyyksien ylläpito

• Sähköinen jäsenviestintä

• Kausi- ja harjoittelumaksut

• Seuran toiminnan seuranta ja kehittäminen

2.2. Harjoitteluseurantarekisteri

Seura ylläpitää jäsenistään harjoitteluseurantarekisteriä ja sen sisältämiä jäsentietoja käytetään 
yhdistyksen toiminnassa, eteenkin seuraaviin tarkoituksiin:

• Kausi- ja harjoittelumaksut

• Harjoittelumäärien seuranta

• Seuran toiminnan seuranta ja kehittäminen



3. Käsiteltävät henkilötietojen ryhmät

3.1. Jäsenrekisteri

Käsittelemme rekisteröidystä seuraavia seuran toiminnan kannalta tarpeellisia jäsentietoja:

• etunimi

• sukunimi

• katuosoite

• postinumero

• postitoimipaikka

• puhelinnumero

• sähköpostiosoite

• syntymävuosi

• vyöarvo ja suorituspäivämäärä

Alaikäisillä (alle 18 vuotta) jäsenillä lisäksi:

• huoltajan etunimi

• huoltajan sukunimi

• huoltajan puhelinnumero

• huoltajan sähköpostiosoite

• suostumus lapsesta otettujen valokuvien käyttöön seuran julkisissa tiedoitteissa

3.2. Harjoitteluseurantarekisteri

Rekisteriin kirjataan harjoittelukausittain kaikki ohjatut harjoitukset seuraavasti:

• päivämäärä

• paikka

• harjoituksen pitäjä/ohjaaja

Rekisteriin merkitään henkilötasolla yksittäiseen harjoitukseen osallistuneet henkilöt (osallistui tai ei
osallistunut). Lisäksi rekisterissä ylläpidetään henkilötasolla sekä harjoittelukauden 
harjoitusmääräsaldoa että harjoittelumääräkertymää edellisestä vyökokeesta.



4. Säännönmukaiset tietolähteet

4.1. Jäsenrekisteri

Tiedot rekisteriin on saatu:

• jäseneltä itseltään ilmoittautumislomakkeella

• seuran toiminnan yhteydessä syntyneet tiedot rekisterinkäsittelijän syöttämänä (esim. 
vyöarvo ja sen suorituspäivämäärä)

4.2. Harjoitteluseurantarekisteri

Tiedot rekisteriin on saatu:

• seuran toiminnan yhteydessä syntyneet tiedot rekisterinkäsittelijän syöttämänä (esim. 
henkilön osallistuminen harjoituksiin)

5. Tietojen säilytysaika

Ellei seuran jäsen ole ollut osallistunut seuran toimintaan viimeisen viiden (5) vuoden aikana, ja 
henkilötietojen käsittelyperuste on päättynyt, käyttäjän antamat henkilötiedot, etunimeä ja 
sukunimeä lukuunottamatta, poistetaan. Seuran toiminnassa syntyneet henkilötason tiedot 
säilytetään.

Alaikäisten (alle 18v.) jäsenten huoltajien tiedot poistetaan jäsenen tullessa täysikäiseksi.

6. Henkilötietojen käsittelijät

Rekistereihin tallennettuja tietoja käsittelevät ainoastaan seuran hallituksen jäsenet.

7. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä säännönmukaisesti EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Emme myy tai vuokraa rekisteröidyn henkilötietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja 
kolmansille osapuolille vain toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien 
vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa ja oikaista häntä koskevia rekisteritietoja. Tarkastus- ja 
oikaisupyynnöt tulee lähettää kirjallisesti seuran yhteyshenkilölle henkilötietojen käsittelyä 
koskevissa asioissa (katso kohta 1.).



Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja 
suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja 
markkinatutkimukseen ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran yhteyshenkilölle henkilötietojen 
käsittelyä koskevissa asioissa (katso kohta 1.).

Oikeus poistaa tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa rekisteristä 
ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran yhteyshenkilölle henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa 
(katso kohta 1.).

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää siirtämään hänen tietonsa yleisesti käytössä 
olevassa siirtomuodossa toiseen järjestelmään. Oikeus koskee vain tietoja, jotka rekisteröity on 
itse toimittanut. Tietojen siirtopyynnöstä tulee ilmoittaa kirjallisesti seuran yhteyshenkilölle 
henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa (katso kohta 1.).

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on aina oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla käsittelemme 
rekisteröidyn henkilötietoja. Valitus tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla tavalla 
suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kokonaisiarekistereitä ei säilytetä paperimuodossa. Rajallisia otteita harjoitusseurantarekisteristä 
on seuran hallituksen jäsenten hallussa, jotka hävitetään turvallisesti niiden tultua tarpeettomiksi.

Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat taulukkodokumenteissa, jotka ovat palomuurein, 
salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Jäsenrekisteri sijaitsee pilvipalvelussa, 
johon on pääsy vain seuran hallituksen jäsenillä. Harjoitusseurantarekisteriä ylläpidetään asiasta 
vastuullisen hallituksen jäsenen toimesta. Tämä rekisteri on tallennettuna henkilön omalle 
tietokoneelle.


