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Rekisterin-pitäjä
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Nimi

Taivallahden Venekerho Edensvikens båtklubb r.y.
Osoite

PL 74, 00701 HELSINKI
Muut yhteystiedot

hallitus@taivallahdenvenekerho.org
2
Yhteyshenkilö
rekisteriä
koskevissa
asioissa

Nimi

3
Rekisterin nimi

TVK:n jäsenrekisterit:
- taivallahdenvenekerho.org
- suuli.spv.fi (Suomen Purjehdys ja Veneily ry:n jäsenrekisteri)
Jäsenyyden hoitaminen.

4
Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitus

5
Rekisterin
tietosisältö

Gunilla Lindström
Yhteystiedot

p. 0400-627345
sihteeri@taivallahdenvenekerho.org

suuli.spv.fi:
Venekerho ylläpitää jäsen- ja venetietoja (mukaan lukien tietoja veneiden
katsastuksesta ja mittakirjoista) Suomen Purjehdys- ja veneilyliiton hallinnoimassa
jäsenyhdisysten yhteisessä rekisterissä, johon jokaisella jäsenyhdistyksellä on omat
käyttäjätunnuksensa.
Ohjelmisto on muodostettu siten, että se kattaa kaikki seuran tarvitsemat
ominaisuudet, jotka liittyvät seuran rekistereihin, rekistereistä tuotettaviin seuran
massalaskutuksiin ja myyntireskontran ylläpitoon.
taivallahdenvenekerho.org:
Venekerhon omassa verkkosovelluksessa ylläpidetään samoja jäsen- ja venetietoja,
mm. vartiointivuorojen hallinnointiin.
taivallahdenvenekerho.org:
- etunimi **)
- sukunimi **)
- käyttäjätunnus (etunimi_sukunimi) **)
- salasanan vaihto **)
- puhelin **)
- katuosoite **)
- postinumero **)
- kaupunki **)
- syntymäpäivä
- jäsennumero
- veneen tiedot
- liittymispäivä
- sähköposti **)
- rooli (vieras, jäsen, ylläpitäjä, hallituksen jäsen)
- kieli
- haluttu vartiointipäivä **)
suuli.spv.fi:
- sukunimi, etunimi
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- sähköpostiosoite **)
- syntymäaika
- hetun loppuosa: ei käytössä
- sukupuoli
- katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa **)
- puhelin **)
- tietojen luovutuskielto **)
- liiton jäsennumero
- seura: taivallahden venekerho
- seuran jäsennumero
- ISAF-jäsennumero **)
- jäsenluokka: aktiivinen, passiivinen
- jäsenyyden alkamispäivä
- jäsenyyden loppumispäivä
- luottamustoimet, esim. sihteeri ja mistä päivästä alkaen
- käyttöoikeudet
- vene, venepaikka ja venepaikan tyyppi
- laskutustiedot
6
Rekisteröidyltä itseltään sekä veneiden katsastuksesta saadut tiedot:
Säännönmukaiset - Kerhon hallitukselle toimitetut jäsenhakemukset
tietolähteet
- Kerhon hallitukselle toimitetut venepaikkahakemukset
- Kerhon hallitukselle toimitetut henkilötietojen ja osoitteiden muutokset
**) merkityt rekisteröity voi itse päivittää verkkopalvelussa
7
Rekisterin tiedot on tarkoitettu venekerhon luottamushenkilöiden käyttöön, eikä
Tietojen
niitä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle.
säännönmukaiset
luovutukset
8
Ei siirretä.
Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle
9
Laituripaikkalista (manuaalinen) on kesäaikaan nähtävissä laiturialueella telakka- ja
Rekisterin
laituriturvallisuuden vuoksi
suojauksen
periaatteet
ATK:lla käsiteltävät tiedot:
- käyttöoikeudet on rajattu käyttöoikeuksin
- luottamushenkilöillä (kerhon hallituksen jäsenillä) on ylläpito-oikeudet kaikkiin
rekisterin tietoihin
- jokaisella jäsenellä on itsellään tunnukset tarkastaa omia tietojaan ja päivittää
aiemmin mainittuja tietoja.
- suuli.spv.fi:ssä jokainen näkee vain omat tietonsa
- taivallahdenvenekerho.org:ssa jäsenet näkevät muiden jäsenien tietoja:
liittymisaika, sukunimi ja etunimi, puhelinnumero, katuosoite, postinumero,
postitoimipaikka sekä lisätietoja, kuten luottamustoimet venekerhossa,
laituripaikka
10
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa omat henkilötietonsa.
Tarkastusoikeus
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Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista

12
Muut
henkilötietojen
käsittelyyn
liittyvät oikeudet
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Henkilötietojen tarkastuspyynnöt voidaan myös osoittaa venekerhon hallitukselle
Tietosuojavaltuutetun toimiston Rekisteritietojen tarkastuspyyntölomakkeella
(Etusivu->Lomakkeet->Tarkastuspyyntö ja korjaamisvaatimus).
Lomake lähetetään sähköpostilla osoitteeseen hallitus@taivallahdenvenekerho.org
tai kirjeitse osoitteeseen Taivallahden venekerho
PL 74
00701 Helsinki
Virheellisen tiedon korjaamisen voi pyytää venekerhon hallitukselta sähköpostilla
hallitus@taivallahdenvenekerho.org tai kirjeitse osoitteeseen Taivallahden
venekerho
PL 74
00701 Helsinki
Korjaukset tehdään viivyttelemättä, jonka jälkeen tiedon korjaamisesta lähetetään
tieto pyytäjälle.
suuli.spv.fi:ssä jäsenellä on mahdollisuus antaa tietojen luovutuskielto.
Kun henkilö liittyy venekerhon jäseneksi, hän antaa samalla suostumuksen
jäsentietojen tallentamiseen ja ylläpitoon.
Kun henkilö eroaa venekerhosta, hänen tiedoistaan säilytetään vai kirjanpito- yms.
lakien edellyttämät välttämättömät tiedot.

