
         
HAAPAJÄRVEN PESÄ-KIILOJEN JÄSEN- JA YHTEISTYÖKUMPPANIREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE 

REKISTERIT 

laatimispäivä 25.4.2018 

 

1. REKISTERINPITÄJÄ 

Haapajärven Pesä-Kiilat ry 
Y-tunnus 0905605-1 
co/ Jaana Ojaniemi 
Kauppakatu 34 B 16 
85800 HAAPAJÄRVI 
jaana.ojaniemi@haapajarvi.fi 
+358 400 410 824 
 
2.  REKISTERIASIOIDEN YHTEYSHENKILÖ JA YHTEYSTIEDOT 
 
Mirella Huhtala 
Siiponkoskentie 108 
85800 Haapajärvi 
mirella.huhtala@tahtokodit.fi 
+358 44 2828 501 
 
 
3. REKISTERIN NIMI 
 
Jäsen ja yhteistyökumppanirekisteri 
 
4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE 

Tietojen käsittely perustuu yhdistysten jäsenten osalta Haapajärven Pesä-Kiilat ry:n oikeutettuun etuun eli 
yhdistyksen jäsenyyteen. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on:   

 ylläpitää Yhdistyslain mukaista jäsenluetteloa 
 jäsenasioiden hoito, kuten tiedottaminen, yhteydenpito, palkitseminen, kilpailutoiminta, 

jäsenmaksujen hallinta sekä kurinpidolliset toimet  
 harrastustoiminnan, tapahtumien sekä keskustelu- ja koulutustilaisuuksien järjestäminen  
 toiminnan kehittäminen, tilastointi ja raportointi.  

Tietojen käsittely perustuu toimihenkilöiden (ml. joukkueen johtaja, ohjaaja, valmentaja, tiedottaja) osalta 
Haapajärven Pesä-Kiilat ry:n oikeutettuun etuun eli sovittuun yhteistyöhön.  
 

Henkilötietojen käsittely perustuu yhteistyökumppaneiden osalta sopimukseen ja henkilötietojen 
käyttötarkoitus on Haapajärven Pesä-Kiilat ry:n yhteistyökumppaneiden välisen yhteistyösuhteen 
hoitaminen, kehittäminen ja tilastointi.  
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5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ JA REKISTERÖITYJEN RYHMÄT 

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja yhdistyksen henkilöjäsenistä:   

-Yhdistyslain 11 §:n vaatimat henkilötiedot eli jäsenen nimi sekä kotipaikka 

 Alaikäisen jäsenen osalta   
o Tarpeelliset huoltajan suostumukset esim. jäsenyyteen, tietojen julkaisemiseen, 

harrastustoimintaan ja palveluiden käyttöön liittyen  
o Alaikäisen huoltajan nimi ja yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)  

 Jäsenyyteen liittyvät tiedot, jäsentyyppi, jäsenmaksuihin ja muihin laskuihin liittyvät tiedot  
 Yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero) 
 Valokuva 
 Tiedot osallistumisesta jäsen- ja harrastustoimintaan sekä keskustelu- ja koulutustilaisuuksiin 
 Muut rekisteröidyn itsensä luovuttamat henkilötiedot  

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja toimihenkilöistä:   

 Yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)  
 Laskuihin liittyvät tiedot  
 Valokuva  
 Tiedot osallistumisesta harrastustoimintaan sekä keskustelu- ja koulutustilaisuuksiin  

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja yritysten ja yhteisöjen päättäjistä ja yhteyshenkilöistä:  

 nimi, titteli, yritys, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero 

6. SÄÄNNÖN MUKAISET TIETOLÄHTEET 

Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään esim. jäseneksi liityttäessä tai jäsenyyden tai yhteistyön 
aikana. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan muuttuneet tietonsa 

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:n TAI ETA-ALUEEN 
ULKOPUOLELLE 

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin, eikä niitä siirretä EU:n tai ETA-alueen 
ulkopuolelle. 
 
8. SUOJAUKSEN PERIAATTEET JA TIETOJEN SÄILYTYSAIKA 

Rekisterit säilytetään Sporttisaitissa tai lukitussa tilassa ja ne on suojattu salasanalla. Rekisterin tietoihin on 
pääsy vain määritellyillä henkilöillä heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa.   

Pesäpalloliiton hallinnassa ovat pelaajalisenssitiedot, joihin Pesä-Kiiloilla on pääsy vain Jaana Ojaniemellä 
salasanan turvin. Joukkueen vetäjällä on oikeus saada salasana lisenssiyhteenvetoon, jotta pääsee 
näkemään joukkueensa lisenssitilanteen. Tämä koonti on myös salasanan takana. Nämä tiedot säilyvät 
linsenssikauden ajan. 

Rekisterin tietoja säilytetään niin kauan, kuin ne ovat tarpeen rekisterin tarkoituksen toteuttamiseksi.   

 Toimihenkilön henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin he ovat toiminnassa mukana. 



 Yhdistyksen jäsenen henkilötietoja säilytetään siihen asti kuin yhdistyksen säännöt määräävät. 
 Yritysten ja yhteisöjen päättäjien ja yhteyshenkilöiden henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin ne 

ovat tarpeen laskutuksen, sponsoroinnin tai yhteistyön kannalta. Muutoin henkilötietoja 
päivitetään. 

9. REKISTÖRÖIDYN OIKEUDET 

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista.   

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia 
virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti 
kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.   

Muut oikeudet: Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai 
pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä 
valvontaviranomaiselle.  

 

 

 


