Tietosuojaseloste
Henkilötietolain (523/99) 10 ja 24 §:n mukainen rekisteriseloste
Rekisterinpitäjä
Sukellusseura Vesikot ry, 0315320‐5
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
rahastonhoitaja / jäsenasiat Kati Leppäkoski‐Pynnönen
Huilukuja 4, 45130 Kouvola
0400 167 364 / jasenet@vesikot.fi / rahastonhoitaja@vesikot.fi
Rekisterin nimi
Sukellusseura Vesikot ry:n jäsenrekisteri, jossa ylläpidetään myös kouluttaja ‐ ja
koulutusrekisteriä
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on osoittaa henkilön jäsenyys Sukellusseura Vesikot ry:ssä, pitää yllä yhteystietoja,
laskuttaa jäsenmaksuja, lähettää tiedotteita jäsenille, taltioida jäsenten sukelluskoulutustietoja ja taltioida
jäsenten rooleja yhdistyksen hallinnossa rekisterin tietosisällön mukaisesti.
Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä käsitellään yhdistyksen jäsenien henkilö‐ ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen liittyviä tarpeellisia
tietoja.
Käsiteltäviä tietoja ovat:
Etu‐ ja sukunimi, syntymäaika (ei henkilötunnusta), osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, sukupuoli,
suoritetut sukelluskoulutukset, rooli yhdistyksen hallinnossa, jäsenmaksutiedot.
Jäsenrekisteri sijaitsee Megative Tmi (y‐tunnus 0986221‐3) ylläpitämällä virtuaalipalvelimella.
Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriä ylläpidetään lähinnä sähköpostitse tai puhelimitse tulevien yhteydenottojen myötä. Sähköpostitse
tulevat rekisterin päivityspyynnöt poistetaan sähköpostista heti käsittelyn jälkeen.
Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Sukellusseura Vesikot ry:n johtokunnan päätöksellä rekisteritietoja ei luovuteta muille kolmansille osapuolille
kuin ainoastaan Sukeltajaliitto ry:lle ja nämäkin ainoastaan niiden henkilöiden osalta, jotka ovat maksaneet
Sukellusseura Vesikot ry:n jäsenmaksun yhteydessä myös Sukeltajaliiton jäsenmaksun.
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Ei siirretä.
Rekisterin suojauksen periaatteet
1. Manuaalinen aineisto
Ei manuaalista aineistoa.
2. Sähköisesti käsiteltävät tiedot
Sukellusseura Vesikot ry:n johtokunnan päätöksellä oikeus rekisterin käyttöön on seuran puheenjohtajalla,
sihteerillä, jäsenasioista vastaavalla sekä rahastonhoitajalla. Jäsenasioista vastaava ylläpitää rekisterin
tietoja. Jokaisella käyttäjällä on oma henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Järjestelmä on suojattu
asianmukaisesti ja suojaustoimenpiteitä päivitetään tarvittaessa.
Tarkastus‐ ja kielto‐oikeus
Sukellusseura Vesikot ry:n jäsenellä on oikeus tarkastaa mitä tietoja hänestä on jäsenrekisterissä tai ettei
rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti allekirjoitettuna em.
yhteyshenkilölle. Tarkastuspyynnössä on kerrottava henkilön nimi, osoite ja puhelinnumero. Tarkastuspyynnön
jättäneelle henkilölle toimitamme tiedot kirjallisessa muodossa.
Jäsenille lähetetään ainoastaan kerran vuodessa jäsenkirje, maksuerittelyt jäsen ‐, paineilma ‐ ja nitroxmaksun
maksamista varten sekä ohjeet jäsenmaksun suorittamista varten.
Jäsen voidaan poistaa rekisteristä hänen omasta pyynnöstään.

