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1
Rekisterinpitäjä

Nimi

PIRKKALAN PURSISEURA ry
Osoite

Tuomistontie 38, 33980 Pirkkala
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

kommodori(at)pirkkalanpursiseura.fi
2
Yhteyshenkilö
rekisteriä
koskevissa
asioissa
3
Rekisterin nimi
4
Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitus
5
Rekisterin
tietosisältö
6
Säännönmukaiset tietolähteet
7
Tietojen
vastaanottajat
8
Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle
9
Henkilötietojen
säilytysaika
10
Rekisterin
suojauksen
periaatteet
11
Oikeus tietojen
tarkastamiseen ja
oikaisemiseen
12
Oikeus tietojen
poistamiseen

Nimi

Riku Sallinen
Osoite

Martanpiha 5, 33960 Pirkkala
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

sihteeri(at)pirkkalanpursiseura.fi
SUULI (Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n omistama ja Pirkkalan Pursiseura ry:n käyttämä rekisteri
jäsenistä ja venepaikkojen vuokraajista)
Jäsenille lähetetään jäsenmaksut ja tiedotteita seuran toiminnasta. Venepaikkojen vuokraajille
lähetetään laskut ja tiedot mahdollisista valvontavelvoitteista.
Rekisteri sisältää kunkin rekisteröidyn osalta tarkoituksenmukaisiksi katsotut seuraavat henkilötiedot:
Jäsenten ja venepaikan vuokraajien yksilöinti- ja yhteystiedot, kuten nimi, osoite,
puhelinnumero ja sähköpostiosoite; Mahdollinen veneen ja venepaikan tunniste.
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään perustuen rekisteröidyn omaan ilmoitukseen puhelimitse, sähköpostitse tai kirjallisella venepaikkasopimuksella. Tallennus tehdään hallituksen päätöksellä kun uusi jäsenyys tai uusi vuokraus on hyväksytty.
Rekisterin tietoja luovutetaan tarpeen vaatiessa seurojen omille toimijoille.
Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ellei henkilö itse käy poistamassa tiedoistaan ”Tietojen
luovutuskielto” –merkintää. Kieltomerkintä tehdään automaattisesti uusille rekisteröidyille.
Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tämän tietosuojaselosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään niin kauan kun rekisterinpitäjä
hyödyntää tietoja kohdassa 4 kuvattuihin tarkoituksiin. Rekisteriin tallennetut henkilötiedot poistetaan
kun niiden käsittelylle ei ole enää laillista perustetta.
Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein. Rekisteri on tietoteknisesti Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n hallinnassa.
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Jäsenet
voivat kirjautua ”suuli.spv.fi” 6-numeroisen SPV:n jäsennumeronsa (=laskujen Asiakastunnus) avulla.
Ensimmäiseen kirjautumiseen tarvitaan sähköpostiosoite. Tarkastus- tai oikaisupyyntö voidaan myös
tehdä toimittamalla pyyntö rekisterin yhteyshenkilölle.
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua 30 päivän kuluessa edellyttäen, että;
• Henkilö eroaa seurasta ja/tai irtisanoo venepaikan vuokrasopimuksen ja maksaa kaikki lankeavat
sääntömääräiset laskunsa.
• henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
• henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.
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13
Oikeus käsittelyn
rajoittamiseen

Jäsen voi muuttaa tai poistaa osan omista tiedoistaan kohdan 11 mukaisesti. Mikäli tietojen vajavaisuus sen jälkeen estää jonkin kohdassa 4 luetellun tarkoituksen, hallitus voi päätöksellään perua jäsenyyden tai irtisanoa venepaikan vuokrauksen.

14
Oikeus peruuttaa
suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus sallia tai peruuttaa tietojensa ulkopuoliseen luovutukseen antamansa suostumus milloin tahansa. Pirkkalan Pursiseura ry:n oikeutettuun sisäiseen käyttöön ei kysytä suostumusta, vaan sen peruuttaminen on sama kuin kohdan 12 menettely.

15
Oikeus siirtää
tiedot järjestelmästä toiseen
16
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle lataamalla SUULI:sta itse omat tietonsa
selaimensa tukemaan tallennusmuotoon.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.
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