Informointiasiakirja

Kotkan tanssiyhdistys Move ry

JÄSENTEN TIEDOT

Henkilötietojen käsittelyä koskeva informointiasiakirja / Yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 art. 13-14
1. Rekisterinpitäjä
Henkilötietojen rekisterinpitäjä on Kotkan tanssiyhdistys Move ry
y-tunnus 2054976-2
Rytäniementie 30, 48310 Kotka
2. Käsiteltävät henkilötiedot
Tässä informointiasiakirjassa kirjattuihin tarkoituksiin kerätään ja käsitellään seuraavia tietoja
jäseniksi ilmoittautuneista henkilöistä
 Nimi
 Osoite
 Syntymäaika
 Puhelinnumero
 Huoltajan nimi
 Huoltajan puhelinnumero
 Sähköpostiosoite
 Yhdistyksen jäsenenä olevan toisen perheenjäsenen nimi
 Mahdolliset sairaudet ja muut tiedot, joista tanssitunnin ohjaajalla tulisi olla tieto
Jäseniä koskevat tiedot kerätään ilmoittautumisen yhteydessä jäseneltä itseltään tai tämän
huoltajalta.
3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset
Henkilötietoja käsitellään Kotkan tanssiyhdistys Move ry:ssä seuraaviin tarkoituksiin
 Jäsenluettelon ylläpito
 Viestintä yhdistyksen jäsenille /Kotkan tanssiyhdistys Move ry:n hallitus
 Viestintä kunkin tanssiryhmän jäsenille /Ryhmän ohjaaja
 Laskutus
4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Henkilötietoja käsitellään liittymisessä annettavan suostumuksen perusteella. Jäseniä koskevia
henkilötietoja saadaan myös jäsenyyden aikana ja rekisterinpitäjälle tehdyistä ilmoituksista.

5. Henkilötietojen luovutus
Kotkan tanssiyhdistys Move ry ei luovuta henkilötietoja muille tahoille ilman erillistä sopimusta.
6. Henkilötietojen säilytysaika
Sellaiset henkilötiedot, joiden käsittely ei ole enää tarpeellista, poistetaan viipymättä, kuitenkin
viimeistään neljän kuukauden kuluttua jäsenyyden päättymisestä.
7. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröitynä sinulla on oikeus pyytää pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää
kyseisten tietojen oikaisemista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta
siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Lisäksi sinulla on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa.
Rekisterinpitäjä oikaisee virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon omaaloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.
Jos epäilet, ettei henkilötietojasi käsitellä lainmukaisesti, sinulla on oikeus tehdä valitus
tietosuojavirastolle.
8. Yhdistyksen rekisterin suojauksen perusteet
Kotkan tanssiyhdistys Move ry:n nettisivujen (www.kotkantanssiyhdistysmove.fi)
ilmoittautumislomakkeen kautta sähköpostiin tulleet henkilötiedot käsitellään digitaalisesti
tallennetussa muodossa ja siirretään jäsenrekisteritiedostoon (excel). Laskutusjärjestelmää (Passeli)
varten jäsenrekisteristä otetaan manuaaliset kopiot, joita käsitellään huolellisesti ja tuhotaan
välittömästi kun niiden säilyttäminen ei ole tarpeen,
Tanssituntien ohjaajille tulostetaan paperiset yhteystietolistat kunkin ryhmän jäsenistä (nimi,
puhelinnumero ja sähköpostiosoite) tiedottamista sekä tunneille osallistumisen seurantaa varten.
Listoja käsitellään huolellisesti ja ne tuhotaan välittömästi, kun niiden säilyttäminen ei ole tarpeen.
Tietojen käyttöoikeus on rajattu käyttötarkoituksen mukaisesti ja tietojärjestelmät on teknisesti
suojattu. Tietojärjestelmän käyttäminen edellyttää sekä käyttäjätunnusta että salasanaa.

