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1 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

PIRKKALAN PURSISEURA ry 

Osoite 

Raitatie 20,  33960 Pirkkala 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

kommodori(at)pirkkalanpursiseura.fi 

2 
Yhteyshenkilö 
rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Riku Sallinen 
Osoite 

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

sihteeri(at)pirkkalanpursiseura.fi 

3 
Rekisterin nimi 

SUULI (Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n omistama ja Pirkkalan Pursiseura ry:n käyttämä rekisteri 
jäsenistä ja venepaikkojen vuokraajista) 

4 
Henkilötietojen 
käsittelyn 
tarkoitus 

 

Jäsenille lähetetään jäsenmaksut ja tiedotteita seuran toiminnasta. Venepaikkojen vuokraajille 
lähetetään laskut ja tiedot mahdollisista valvontavelvoitteista. 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

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. 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään perustuen rekisteröidyn omaan ilmoitukseen puheli-
mitse, sähköpostitse tai kirjallisella venepaikkasopimuksella. Tallennus tehdään hallituksen päätöksel-
lä kun uusi jäsenyys tai uusi vuokraus on hyväksytty. 

7 
Tietojen 
vastaanottajat 

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.  

8 
Tietojen siirto 
EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle 

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.  

9  
Henkilötietojen 
säilytysaika 

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.  

10  
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmiste-
taan asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein. Rekisteri on tietoteknisesti Suomen Pur-
jehdus ja Veneily ry:n hallinnassa. 

11 
Oikeus tietojen 
tarkastamiseen ja 
oikaisemiseen 

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. 

12 
Oikeus tietojen 
poistamiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua 30 päivän kuluessa edellyttä-
en, 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 lakisää-
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teisen velvoitteen noudattamiseksi. 
 

13 
Oikeus käsittelyn 
rajoittamiseen 

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

 

14 
Oikeus peruuttaa 
suostumus 

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

15 
Oikeus siirtää 
tiedot järjestel-
mästä toiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitä-
jälle, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle lataamalla SUULI:sta itse omat tietonsa 
selaimensa tukemaan tallennusmuotoon. 

16 
Oikeus tehdä vali-
tus valvontaviran-
omaiselle 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä kos-
kevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. 

 
 
 

TURRIN SATAMAN KAMERAVALVONNAN TALLENTEET, Laadittu 19.5.2020 
 
 
 

1. Rekisterinpitäjä: 

Pirkkalan pursiseura ry 

℅ Timo Leivo 
Raitatie 20,  

33960 Pirkkala 

y-tunnus: 0868785-5  

Rekisteriasioista vastaava henkilö: 

Jouni Auer, hallituksen jäsen 
Koivutie 8  

33960 PIRKKALA 

Puhelin: 044 700 2891 

2. Rekisterin nimi: 

Turrin satama-alueen tallentava kameravalvontajärjestelmä 
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3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötar-
koitus: 

Kameravalvontajärjestelmä kattaa Pirkkalan pursiseuran hallinnoiman alueen Pirkkalan 
Turrissa. Kameravalvonnan tarkoituksena on suojata omaisuutta, ennalta ehkäistä rikoksia 
ja auttaa jo tapahtuneiden rikosten selvittämistä. Lisäksi kameravalvonnalla varmistetaan 
Turrin sataman käyttäjien ja ulkoilijoiden turvallisuutta. 

Henkilötietojen käsitteleminen on välttämätöntä yllä kuvattujen käsittelyn tarkoitusten to-
teuttamiseksi. 

4. Rekisterin tietosisältö: 

Turrin sataman kameravalvonnan piiriin kuuluvissa ulkotiloissa, kameroiden kuvaama, tal-
lennettu kuva-aineisto. 

5. Käsittelyperusteet: 

Käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet: 

Turrin sataman tallentavaan valvontajärjestelmään kuuluvien kameroiden välittämä kuva-
aineisto 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto 
EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle: 

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille rikosepäilytapauksissa. Tietoja ei siirretä EU:n tai 
ETA:n ulkopuolelle. 

8. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet: 

Manuaalinen aineisto: 

Rekisteristä ei synny manuaalista aineistoa. 

Sähköisesti tallennettu aineisto: 

Sähköisesti tallennettu aineisto on suojattu salasanalla. Rekisterin tietoja säilytetään tal-
lentimen kapasiteetistä riippuen 2-3vkoa. Tiedot tuhotaan tallentamalla niiden päälle uutta 
tietoa. 
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Tallennetun kuva-aineiston katseluoikeus ja rekisteritietojen käsittely: kameravalvontajär-
jestelmään pääsy on rajattu henkilöille, jotka ovat oikeutettuja näkemään ja käsittelemään 
kameratallennuksia 

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen: 

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia 
tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan vastuuhenkilöl-
le. 

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen: 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää omien tietojensa oikaisemista tai poistamista taikka käsit-
telyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toi-
seen. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Asiaa koskevat pyynnöt 
osoitetaan vastuuhenkilölle. 

11. Tietojen poistaminen: 

Tiedot tuhotaan tallentamalla niiden päälle uutta tietoa. 

 


