
Espoonlahden Surffitalli R.Y. TIETOSUOJASELOSTE 
 
 
1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö 
 
Rekisterinpitäjä: Espoonlahden Surffitalli R.Y.  
Osoite: Ristiniementie 26, 02320 Espoo 
Puhelin: 0500747720 
Sähköposti: surffitalli@oulook.com 
Yhteyshenkilöt: Kari Rummukainen, Janne Räsänen 
Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty: 2018-04-16. 
 
2. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus 
 
Espoonlahden surffitalli r.y. käyttää Yhdistysavainta https://surffitalli.yhdistysavain.fi/ 
 
jäsenten yhteystietojen ylläpitoon. Muita ulkopuolelle tallennettuja tietoja ei ole. 
 
Yhteystietoja käytetään seuran kausilaskutuksissa, kokouskutsuissa, seuran yleisissä tai jäsenen 
varusteita tai säilytystä koskevissa tiedotteissa. 
 
Yhdistysavaimen verkkolomakkeella voi anoa seuran jäsennyyttä. Jäsenanomuslomakkeet 
poistetaan rekisteristä jäseneksi hyväksymisen tai hylkäämisen jälkeen pysyvästi yhdistysavain 
palvelua käyttäen. 
 
Mitään jäsenien yhteystietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille missään käyttötarkoituksessa. Jos 
pyyntö esitetään hallitukselle niin opastetaan ottamaan muilla keinoin yhteyttä jäseneen. 
 
3. Käsiteltävät henkilötiedot  
 
Rekisterissä käsitellään Yhdistyksen jäsenien henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen 
liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat: 
 

- Rekisteröidyn etu- ja sukunimi; 
- Rekisteröidyn kotipaikka ja katuosoite. 
- Rekisteröidyn sähköpostiosoite; 
- Rekisteröidyn puhelinnumero; 
- Sähköisen viestinnän tunnistetiedot: sähköpostiosoite ja salasana (ei tunnistetavassa 

muodossa) 
- Rekisteröidyn jäsennumero ja maksun viitenumero 
- Rekisteröidyn konttipaikka, avainpantin, kausi- tai rästimaksujen suuruus 

 
4. Säännönmukaiset tietolähteet  
 
Henkilötietoja kerätään Rekisteröidyltä itseltään seuran jäseneksi liittymisen yhteydessä ei muista 
ulkopuolisista lähteistä. 
 
5. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva 
 
Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu seuran pilvipalvelussa Yhdistysavain 
jäsenrekisteriin, johon on rajattu pääsy vain seuran hallitukseen kuuluvilla, jotka tarvitsevat kyseisiä 
tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset 
käyttäjätunnukset ja salasanat.  
 
Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. Jäsenellä on 
henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasanasuojaus. Yhdistyksen ulkopuolelle jäsenten 
henkilötietoja ei luovuteta tai siirretä yhdistyksen ulkopuolelle Suomessa, ei siten myöskään 
EUalueen tai ETA:n ulkopuolelle. Jäsenrekisteriin ole pääsyä muilla kuin seuran hallituksella. 
Jäsentietoja ei luovuteta esim. markkinointiin. Seuralle tarjotuista välinehankintojen alennuksista 
tiedotetaan jäsenille sähköpostitse hallituksen suostumuksella ja toimesta. 
 
 

https://surffitalli.yhdistysavain.fi/


 
 
6. Henkilötietojen säilytysaika 
 
Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin Rekisteröity on Espoonlahden Surffitalli R.Y:n 
jäsen. Jäsenyyden päättymisen jälkeen (säilytys- tai vuokrakontin avaimen luovutus ja avainpantin 
palautus) jäsentiedot poistetaan välittömästi. Pilvipalvelu Yhdistysavain tiedoista ei ole 
varmuuskopiota. Tietojen säilymisessä luotetaan palvelun tarjoan varmistusratkaisuihin. 
Sähköpostiluettelo jäsenistä on ainoa talletettava tieto seuran nimetyllä talouden hoitajalla ja jonka 
ainoastaan hallitus saa pyydettäessä. 
 
 
7. Profilointi 
 
Yhdistys ei käytä eikä suorita jäsenistään profilointia.  
 
8. Rekisteröidyn oikeudet 
 
Jäsenellä (rekisteröidyllä) on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti 
milloin tahansa: 
 

- saada tieto henkilötietojensa käsittelystä; 
- saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Yhdistyksen käsittelemät 

henkilötiedot;  
- vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä; 
- vaatia henkilötietojensa poistamista; 
- peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin 

henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;  
- vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä 

perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Yhdistyksen oikeutettu etu; 
 
Jäsenen henkilötietoja ei luovuteta koneluettavassa muodossa jäsenen tai  toisen rekisterinpitäjän 
pyynnöstä. 
 
Espoonlahden Surffitalli R.Y. voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan jäseneksi pyrkivän 
henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Seura voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta 
sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.  
 
9. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle 
 
Jokaisella seuran rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus tehdä valitus ensisijaisesti Espoonahden 
Surffitalli R.Y:n hallituksella sekä ratkaisuun johtamattomassa riitatilanteessa asianomaiselle 
valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa 
Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen 
henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 
 
10. Yhteydenotot 
 
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja 
muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse  osoitteeseen : surffitalli@oulook.com. Rekisteröity voi 
myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti seuran sivuilta löytivien yhteystietojen 
perusteella. 
 
http://www.surffitalli.com/yhteystiedot.html 
 
 
11. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen 
 
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.  

http://www.surffitalli.com/yhteystiedot.html

