Tietosuojakäytännöt
Laukaan Kings ry:n jäsen- ja yhteistyökumppanirekisterin etosuojaseloste.
Rekisterin pitäjä
Laukaan Kings ry
Y-tunnus: 2520047-1
Laukaan Kings ry (myöhemmin ”seura” tai ”me”) toimimme rekisterinpitäjänä niille henkilö edoille, joita
keräämme seuran toimintaan osallistuvista. Rekisterinpitäjänä olemme vastuussa meille annetuista
henkilö edoista ja niiden käsi elystä. Tietosuojassa kyse on luo amuksesta. Yksityisyytesi sekä
henkilö etojesi suojaaminen on seuralle ensiarvoisen tärkeää. Sen vuoksi keräämme henkilö etojasi vain
niissä määrin, kuin tarvitsemme niitä ylläpitääksemme ja hoitaaksemme suhde a seuran toimintaan
osallistuviin. Tässä etosuojakäytännössä on käsitelty niitä periaa eita, joita seura toteu aa henkilö etojen
käsi elyssä.
Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa
Sirpa Karhu
Laukaan Kings
Laukaankings06@gmail.com
Rekisterin nimi
Laukaan Kings ry:n jäsen- ja yhteistyökumppanirekisteri
Henkilötietojen käyttötarkoitukset
Yhdistyksen jäsenten, mukaan lukien joukkueiden nimetyt toimihenkilöt ja hallituksen jäsenet,
henkilö etoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksen, seuran ja jäsenen välisen jäsensuhteen tai muun
asiallisen yhteyden perusteella, jolloin lainmukainen käsi elyperuste on rekisterinpitäjän oikeute u etu,
etenkin seuraaviin käsi elyn tarkoituksiin:
●

Jäsenyyksien ylläpito ja hoito (esim. laskutus, jäsenmaksujen hallinta, palkitseminen)

●

Vakuutus etojen väli äminen vakuutusyh ölle

●

Tiedo aminen, sähköinen jäsenvies ntä

●

Kilpailutoiminnan toteu aminen (esim. pelaajasiirrot, o elupöytäkirjat, turnausilmoi autumiset)

●

Tulospalvelun ylläpito ja lastojen julkaisu

●

Harrastustoiminnan, tapahtumien sekä keskustelu- ja koulutus laisuuksien järjestäminen ja niihin
osallistuminen

●

Toiminnan kehi äminen, lastoin , raportoin ja analysoiminen

Yhteistyökumppaneiden osalta henkilö etojen käsi ely perustuu sopimukseen tai Laukaan Kings ry:n
oikeute uun etuun ja henkilö etojen käy ötarkoitus on seuran yhteistyökumppaneiden välisen
yhteistyösuhteen hoitaminen, lasku aminen, kehi äminen ja lastoin .

Rekisterin tietosisältö ja rekisteröityjen ryhmät
Käsi elemme rekisteröidystä, (esim. yhdistyksen jäsenet, toimihenkilöt, hallituksen jäsenet, alaikäisten
jäsenten huoltajat sekä seuran yhteistyökumppanien yhteyshenkilöt) ainoastaan käy ötarkoituksen
kannalta väl ämä ömiä henkilö etoja tai henkilö etojen ryhmiä
●

yhteys edot, kuten nimi, pos osoite, puhelinnumerot, sähköpos osoi eet

●

rekisteröitymis edot, kuten käy äjätunnus, nimimerkki ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus, kuten
pelinumero tai salasana

●

demograﬁa edot, kuten ikä, syntymäaika, sukupuoli ja äidinkieli

●

alaikäisen jäsenen huoltajan nimi ja yhteys edot, kuten pos osoite, sähköpos osoite ja
puhelinnumero

●

jäsensuhde a koskevat edot, kuten rooli yhdistyksessä, laskutus- ja maksu edot, tuote- ja
laus edot, eto vanhempainvastuunkantajasta

●

mahdolliset luvat ja suostumukset (esim. alaikäisen osalta tarpeelliset huoltajan suostumukset esim.
jäsenyyteen, harrastustoimintaan, digi- ja videokuvaukseen, etojen julkaisemiseen ja palveluiden
käy öön lii yen)

●

o elu lastot, kuten, o elut, maalit, varoitukset ja muut o elutapahtumaan lii yvät lastoin

●

palkan- ja palkkionmaksuun / linavaamiseen lii yvät yksilöivät edot, kuten henkilötunnus

●

jäsenen/toimihenkilön valokuva/joukkuekuva

●

jäsenen/toimihenkilön vaatekoko

●

Tiedot osallistumisesta jäsen- ja harrastustoimintaan, tapahtumiin sekä keskustelu- ja
koulutus laisuuksiin

●

Muut rekisteröidyn tai hänen huoltajansa luovu amat henkilö edot, jotka ovat väl ämä ömiä
toiminnan kannalta.

edot

Säännönmukaiset tietolähteet
●

Rekisterin edot saadaan jäseneltä tai tapahtumiin osallistuvilta itseltään tai näiden huoltajilta esim.
jäseneksi liity äessä tai jäsenyyden ja yhteistyön aikana suoraan järjestelmään, sähköpos tse,
puhelimitse, lomakkeella, mobiilisovelluksen kau a tai muulla vastaavalla tavalla sekä
rekisterinkäsi elijän tai toimihenkilön syö äminä rekisteriin.

●

Evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla

●

Lajilii ojen rekistereistä ja kilpailujärjestelmistä

●

Jäsen on velvollinen ilmoi amaan muu uneet etonsa Laukaan Kings ry:lle

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Emme myy tai vuokraa rekisteröidyn henkilö etoja kolmansille osapuolille. Luovutamme etoja kolmansille
osapuolille vain seuraavissa tapauksissa.
●

Jäsenrekisteriin tallenne uja rekisteröityjä koskevia etoja luovutetaan Suomen Salibandyliitolle.
Tietoja käsitellään Suomen Olympiakomitean jäsenilleen tuo amassa Suomisport-palvelussa.
Lisä etoja Suomen Salibandyliiton nouda amasta etosuojakäytännöstä voit saada osoi eesta
h ps://salibandy.ﬁ/salibandy-info/lajiesi ely/ etosuoja/.

●

Urheilutoimintaan osallistumiseen vaadi avan lisenssin (passit) tai/ja vakuutuksen rekisteröimistä ja
hallinnoin a varten. Rekisteröidessään uuden pelaajan seura syö ää pelaajan edot Salibandyliiton
ryhmäpassirekisteriin Suomispor in ja näin luovu aa jäsenen edot vakuutusyh ölle/
salibandyliiton ylläpitämään vakuutukseen.

●

Joukkueiden ja seuran yhteys-/toimihenkilöiden rekisteröimiseksi tapahtumiin, kuten koulutuksiin.

●

Voimme luovu aa käy äjän henkilö etoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen
esi ämien vaa musten edelly ämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla,
tavalla.

●

Voimme luovu aa etoja lastollista, eteellistä tai historiallista tutkimusta varten edelly äen, e ä
edot on muute u sellaiseen muotoon, e ä edon kohde ei enää ole niistä tunniste avissa.

●

Jos käy äjä on erikseen antanut suostumuksensa seuran yhteistyökumppaneiden sähköiseen
suoramarkkinoin in, voidaan käy äjän etoja luovu aa tarkoin valituille yhteistyökumppaneille
markkinoin tarkoituksiin.

●

Tieto jäsenistä, seuran hallituksen jäsenistä ja toimihenkilöistä sekä yhteistyökumppaneista
luovutetaan toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman yhteydessä Laukaan kunnalle. Lisäksi
edot luovutetaan seuran kirjanpidon ja lintarkastuksen yhteydessä lintarkastuksen suori avalle
litoimistolle sekä toiminnantarkastajille. Jäsenen tai muun toimintaan osallistuneen saatavien
perinnän hoitaa tarvi aessa perintätoimisto, jolle luovutetaan tarvi avat henkilö edot.

●

Henkilöiden palkkio edot, joille on makse u palkkioita tai korvauksia luovutetaan lakisääteises
niitä tarvitseville tahoille (esim. veroviranomaiset, vakuutusyh ö).

●

Toimihenkilöiden, kuten rahastonhoitajien edot luovutetaan pankille, jo a toimihenkilöllä on
mahdollisuus käy ää seuran liä.

●

Peliasujen ja seurateks ilien painamista varten luovutetaan painoyritykselle pelaajan nimi,
pelinumero ja asun koko.

●

O eluiden lastoin a ja osallistuja etojen ylläpitoa varten etoja voidaan luovu aa tapahtumia
järjestäville osapuolille.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä säännönmukaises EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalisen aineiston säilytys tapahtuu suojatuissa loissa ja hävitetään asianmukaises . Sähköinen
aineisto eli digitaalises tallenne uihin ja käsiteltäviin rekisteri etoihin, pääsy vaa i käy äjätunnuksen ja
salasanan. Käy öoikeudet järjestelmään on erikseen määrätyillä henkilöillä, joilla on oikeus käsitellä ja
ylläpitää rekisterin etoja. Rekisteristä suoritetaan säännöllinen varmuuskopioin .
Tietojen säilytysaika
Säilytämme käy äjän etoja vain niin kauan kuin on tarpeen rekisterin tarkoituksen toteu amiseksi
kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaises . Voimme kuitenkin olla velvoite uja säily ämään
joitakin käy äjän henkilö etoja nouda aaksemme kirjanpito- tai muuta pako avaa lainsäädäntöä myös
asiakassuhteen tai muun henkilö etojen käsi elyperusteen pää ymisen jälkeen.
Henkilötietojen käsittelijät
Rekisteriin pääsy on rajoite u vain sellaisiin, seuran tehtäviin määräämiin henkilöihin, joilla on tehtävänsä
perusteella tarve käy ää etoja. Heitä sitoo vai olovelvollisuus. Tietoja käsitellään voimassa olevan
etosuojalainsäädännön mukaises . Voimme myös ulkoistaa henkilö etojen käsi elyn osi ain kolmannelle
osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, e ä henkilö etoja käsitellään kulloinkin voimassa olevan
etosuojalainsäädännön mukaises ja asianmukaises tässä etosuojakäytännössä esitetyllä tavalla.
Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy etoihinsa, pyytää etojen oikaisemista tai poistoa, rajoi aa
käsi elyä, siirtää edot järjestelmästä toiseen sekä vastustaa henkilö etojen käsi elyä.
Edellä maini uihin oikeuksiin viitaten pyynnöt tulee lähe ää kirjallises ja allekirjoite una osoi eeseen:
Laukaan Kings / Tietosuoja
laukaankings06@gmail.com
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla käsi elemme rekisteröidyn
henkilö etoja. Valitus tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla tavalla suoraan toimivaltaiselle
viranomaiselle, joka Suomessa on etosuojavaltuute u.

