JAPAN KARATE ASSOCIATION TAMPERE RY

Tietosuojaseloste
Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan miten Japan Karate Association Tampere ry (JKA Tampere tai seura)
käsittelee yhdistyksen jäsenrekisteriin rekisteröityneiden henkilötietoja. Ensisijaisesti henkilötietoja käsitellään
karaten harrastamiseen ja kilpailemiseen, sekä karaten parissa toimimiseen liittyvien tehtävien toteuttamiseen.
Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
Japan Karate Association Tampere ry, Y-tunnus: 132.689, PL 57, 37801 Akaa, sähköposti: info@jkatampere.fi
Yhteyshenkilö: Juha Kreus

JÄSENREKISTERI
Rekisterit
-

jäsenrekisteri
jäsenlaskutus
vyöarvo- ja lisenssirekisteri
kilpailu- ja leirirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus
Rekisterissä käsitellään seuran jäsenien ja entisten jäsenien sekä seuran tai sen yhteistyökumppanien
toimintaan liittyvien jäsenten ja toimintaan osallistuvien henkilöiden henkilötietoja. Lisäksi rekisterissä
käsitellään seuran tai sen yhteistyökumppaneiden järjestämiin koulutuksiin ja tapahtumiin
osallistuvien/osallistuneiden henkilöiden henkilötietoja.
Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksen taikka seuran ja jäsenen välisen jäsensuhteen taikka
muun asiallisen yhteyden perusteella, jolloin lainmukainen käsittelyperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu,
etenkin seuraaviin käsittelyn tarkoituksiin:
-

-

jäsenyyksien ylläpito
kilpailutoiminnan ja tapahtumien toteuttaminen (ilmoittautuminen, pisteenlasku ja tulosten julkaisu
internetissä)
karatepassi-, diplomi-, vyöarvo- ja lisenssitiedot
valokuvaus ja videointi (kilpailuihin/julkisiin tapahtumiin osallistuneilta)
vakuutustietojen siirtäminen vakuutusyhtiölle
tulospalvelun ylläpito ja tilastojen julkaisu
sähköinen jäsenviestintä (jäsen tai muu rekisteröity henkilö on oikeutettu saamaan seuran toimintaan
liittyvää viestintää sähköpostitse tai muiden sähköisten viestintävälineiden kautta lain sallimissa
rajoissa)
analysointi ja tilastointi (vuositilastot)
laskutus
asiakaspalvelu ja toiminnan toteuttaminen sekä kehittäminen
muut toiminnan kannalta välttämättömät tiedot
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Käsiteltävät henkilötiedot:
Käsittelemme rekisteröidystä seuraavia käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja tai
henkilötietojen ryhmiä:
-

yhteystiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero. postiosoite
rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus ja salasana sekä muu mahdollinen yksilöivä tunnus
demografiatiedot, kuten syntymäaika ja sukupuoli
lisenssitiedot (sisältää henkilötunnuksen) ja mahdolliset vakuutustiedot
mahdolliset luvat ja suostumukset, kuten kuvauslupa
jäsensuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tieto vanhempainvastuunkantajasta
kilpailuihin ja julkisiin tapahtumiin osallistuneiden osalta valokuvat ja videot (voidaan käyttää
tapahtuman tai seuran viestinnän tukena)
mahdollisesti seuran ja henkilön kilpailu/tapahtumatoimintaan liittyvät tiedot sekä muut
suostumuksella kerätyt tiedot.

Kaikissa rekistereissä alle 18-vuotiaiden osalta rekisterissä on myös huoltajan nimi ja sähköposti.
Vyöarvo- ja lisenssirekisterissä ylläpidetään aiemmin mainittujen henkilötietojen lisäksi suoritetut vyöarvot ja
lisenssit.
Kilpailu- ja leirirekisterissä ylläpidettään kilpailuihin tai leireihin osallistumiseen liittyviä välttämättömiä tietoja.

Säännönmukaiset tietolähteet
Jäsenrekisterin tiedot kootaan aiemmista manuaalisista ja sähköisistä rekistereistä. Uusien jäsenten osalta
tiedot kerätään sähköisesti tai manuaalisesti henkilön liittyessä ensimmäistä kertaa seuran jäseneksi.
Rekisteröityneiden henkilöiden henkilötietoja ylläpitää seuran puheenjohtaja. Rekisteröityneellä on
mahdollisuus nähdä omat henkilötietonsa pyytämällä tiedot kirjallisesti.
Erityistapauksissa seura voi muokata rekisterin tietoja rekisteröityneen tai seuran suostumuksella.

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
Emme luovuta rekisteröidyn henkilötietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille
vain seuraavissa tapauksissa:
Kilpailut:
-

-

rekisteröityneen henkilö- ja lisenssitiedot kilpailuun ilmoittautumisen mahdollistamiseksi sekä tulosten
laskemista ja julkaisemista varten (kilpailuihin osallistuneiden kilpailutulokset julkaistaan julkisessa
tulospalvelussa)
kansainvälisiin kilpailuihin osallistumisen vaativiin kolmannen osapuolen järjestelmiin

Vakuutusyhtiö:
-

rekisteröityneen tiedot, mikäli rekisteröitynyt ostaa vakuutuksen lisenssin yhteydessä
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Koulutuksen, tapahtuman, leirin yms. järjestäminen:
-

rekisteröityneestä välitetään tapahtuman toteuttamiseen tarvittavat henkilötiedot kolmansille
osapuolille, kuten matkojen ja majoitusten järjestäjät

Markkinointi ja viestintä:
-

markkinointi- ja viestintätoimistot: rekisteröityneen yhteystiedot (nimi, sähköpostiosoite) niiden
rekisteröityjien osalta, jotka ovat antaneet suostumuksen suoramarkkinointiin

Laskutus ja taloushallinto:
-

rekisteröityneen laskutustiedot laskutusta varten

Viranomaiset:
-

voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen
esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla,
tavalla

Henkilötietoja voidaan siirtää eteenpäin, rekisterin palveluntarjoajaa vaihdettaessa, uudelle järjestelmän
ylläpitäjälle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika
Säilytämme rekisteröityneen tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa ”Henkilötietojen käsittelyn
peruste ja käyttötarkoitus” määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan
lainsäädännön ja viranomaismääräysten mukaisesti.

Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
JKA Tampere vastaa koulutus- ja seurarekisterin käyttöoikeuksien myöntämisestä ja valvonnasta
toimihenkilöille ja kouluttajille sekä seuran pääkäyttäjille. Rekisterin käyttö vaatii henkilökohtaisen
käyttäjätunnuksen ja salasanan. Rekisteriin annetaan käyttöoikeudet niitä toiminnan kannalta välttämättä
tarvitseville. Rekisterin sisältöön ei ole pääsyä seuran ulkopuolisilla tahoilla. Seuran hallitus nimeää seuran
rekisterivastaavan sekä käyttöoikeuden rekisteriin ja hän voi tarvittaessa myöntää käyttöoikeuksia muille
seurassa niitä tarvitseville.
Kolmansien osapuolien kanssa on tehty tietojenkäsittelysopimus ja heillä on oikeus käyttää rekisteristä
luovutettuja tietojaan ainoastaan sopimuksessa mainittuihin asioihin. Sopimuksen päätyttyä kolmannen
osapuolen on poistettava saamansa materiaali asianmukaisesti ja viipymättä.
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Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa. Digitaalisesti tallennetut ja
käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla
suojattuja. Tietokannat sijaitsevat ympärivuorokautisesti valvotuissa tiloissa, joihin pääsy on rajoitettu vain
sellaisiin henkilöihin, joilla on työtehtäviensä perusteella tarve käyttää tietoja.

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisterivastaavalle
tehdyllä kirjallisella pyynnöllä rekisteröity voi tarkistaa omat perustietonsa. Kaikki rekisteröityneen tiedot
historiatietoineen on rekisteröidyn saatavissa kopiointimaksua vastaan.
Tarkastuspyyntö tulee esittää ensisijaisesti kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterivastaavalle tai seuran
puheenjohtajalle. Pyyntö oikeuden toteuttamista varten voidaan esittää kirjallisesti ja allekirjoitettuna myös
tämän tietosuojaselosteen ”Rekisterinpitäjän yhteystiedot” -kohdassa mainittuun osoitteeseen. Seura voi
pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden
ennen pyynnön käsittelemistä.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti allekirjoitettuna
ensisijaisesti omaan seuraansa. Pyyntö voidaan esittää myös tämän tietosuojaselosteen Rekisterinpitäjän
yhteystiedot-kohdassa mainittuun osoitteeseen.

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja
suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin milloin vain. Uutiskirjeiden vastaanottamisen
rekisteröitynyt voi kieltää myös uutiskirjeen lopussa olevan linkin kautta.
Oikeus poistaa tiedot
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa rekisteristä. Jäsenrekisterin
tietojen poistaminen saattaa vaikuttaa henkilön mahdollisuuteen osallistua seuran toimintaan tulevaisuudessa.
Pyyntö oikeuden toteuttamista varten voidaan esittää kirjallisesti ja allekirjoitettuna myös tämän
tietosuojaselosteen ”Rekisterinpitäjän yhteystiedot” -kohdassa mainittuun osoitteeseen. Seura voi pyytää
rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen
pyynnön käsittelemistä.
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. Pyyntö
oikeuden toteuttamista varten voidaan esittää kirjallisesti ja allekirjoitettuna myös tämän tietosuojaselosteen
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”Rekisterinpitäjän yhteystiedot” -kohdassa mainittuun osoitteeseen. Seura voi pyytää rekisteröityä
tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön
käsittelemistä.
Rekisteröityneen pyynnön toteuttamisesta voidaan kieltäytyä sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.
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.
Yhteydenotot
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt on esitettävä ensisijaisesti rekisterivastaavalle.
Kysymykset tästä tietosuojaselosteesta tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen: info@jkatampere.fi.
Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä ilmoitus on
viimeksi päivitetty 1.1.2020.
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