
Heinolan Veteraanikeilaajat 

 
 

Rekisteri-ja tietosuojaseloste 
 
Tämä on Heinolan Veteraanikeilaajien tietosuojalain 
(5.12.2018/1050)ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 
216/679 27.4.2016) mukainen rekisteri- ja tietosuojase-
loste. Laadittu 22.10.2020. Viimeisin muutos 
22.10.2020. 
 
1. Rekisterinpitäjä 
 
Heinolan Veteraanikeilaajat 
Reumantie 4 
18100 Heinola 
 
2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 
 
Heinolan Veteraanikeilaajien taloudenhoitaja. 
 
3. Rekisterin nimi 
 
Heinolan Veteraanikeilaajien jäsenrekisteri 
 
4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoi-
tus 
 
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeuspe-
ruste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostu-
mus. 
 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito jä-
senistöön ja jäsenmaksutietojen ylläpito. 
 
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai 
profilointiin. 
 
5. Rekisterin tietosisältö 
 
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, 
postiosoite, syntymävuosi, puhelinnumero ja sähkö-
postiosoite. 
 
Tiedot säilytetään niin kauan kun henkilö on Heinolan 
Veteraanikeilaajien jäsen. 
 
6. Säännönmukaiset tietolähteet 
 
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan jäseneltä mm. 
jäsentietolomakkeella, lähetetyistä viesteistä, sähkö-
postitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen 
kautta, keilailutapahtumien yhteydessä haastattele-
malla ja muista tilanteista, joissa henkilö luovuttaa tie-
tojaan. 
 
 
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen 
siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. 
Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu 
jäsenen kanssa. 
 
8. Rekisterin suojauksen periaatteet 
 
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja 
tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan 
asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Inter-
net-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaali-
sesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Re-
kisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja 
sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötieto-
jen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään 
luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, 
joiden tehtäviin se kuuluu. 
 
9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 
 
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tar-
kistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdol-
lisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen 
tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa 
hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, 
pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Re-
kisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää 
todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa 
asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä 
ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 
 
10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 
 
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä 
koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä 
("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä 
on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oi-
keudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen 
tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpos-
titse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tar-
vittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyy-
tensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tieto-
suoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti 
kuukauden kuluessa). 
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