TIETOSUOJASELOSTE – LEIRIT JA TAPAHTUMAT - Esikoiset Ry

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
Rekisterinpitäjä: Esikoiset Ry, y-tunnus 2783100-7 (”Yhdistys”)
Kotipaikka: Lahti
Sähköposti: info@esikoiset.fi
Yhteyshenkilö: Matti Kivelä, sihteeri
2. Rekisteröidyt
Rekisterissä käsitellään Yhdistyksen leireille ja tapahtumiin ilmoittautuneiden henkilötietoja
(”Rekisteröity”).
3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus
Rekistin käyttötarkoituksena on käsitellä leireille ja tapahtumiin osallistujien tiedot, joita tarvitaan
toiminnon turvallisessa järjestämisessä
Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn tai alle 16 v vanhempainvastuun kantajan antaman
suostumuksen perusteella ilmoittautumisten, yhteydenottojen, asioinnin ja muiden asiakkuuden
hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä ja mahdollistamiseksi.
4. Käsiteltävät henkilötiedot
Rekisterissä käsitellään leireille ja tapahtumiin ilmoittautuneiden henkilö- ja yhteystietoja sekä muita
tapahtuman järjestämiseen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat mm:
-

Rekisteröidyn etu- ja sukunimi;
Rekisteröidyn kotipaikka;
Rekisteröidyn sähköpostiosoite;
Rekisteröidyn puhelinnumero;
Rekisteröidyn vanhempainvastuukantajan/-kantajien em. tiedot,
alaikäinen.
Rekisteröidyn syntymäaika;
Rekisteröidyn ruoka-allergiat ja muut terveystiedot ja rajoitteet
Rekisteröidyn kaveritoiveet

jos

rekisteröity

on

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään Rekisteröidyltä itseltään.
6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Yhdistyksen Järjestelmään, johon
on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä
hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.
7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
Tietoja luovutetaan vain Rekisteröidylle ja hänen vanhempainvastuukantajille.
Onnettomuuden tai tapaturman sattuessa tietoja luovutetaan terveyskeskuksen, sairaalan ja/tai
vakuutusyhtiön työntekijöille sekä tarvittaessa viranomaistahoille lakiperusteisesti.
Tiedot luovutetaan säännönmukaisesti toiminnan vetäjille ja allergiatiedot leiri- ja kurssikeskuksiin.
Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin eikä ulkopuolisille tahoille.
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8. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Yhdistys ei voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat Euroopan
unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.
9. Henkilötietojen säilytysaika
Leirien ja tapahtumien henkilötietoja säilytetään vuoden ajan.
Onnettomuuden, tapaturman ja/tai läheltä piti -tilanteen henkilötietoja säilytetään kymmenen vuoden
ajan raportin tekemisestä.
10. Rekisteröidyn oikeudet
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;
saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa edellyttäen, että rekisteröity on itse
toimittanut kyseiset henkilötiedot Yhdistykselle, Yhdistys käsittelee kyseisiä henkilötietoja
rekisteröidyn suostumuksen perusteella; ja
vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän
tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yhdistys voi pyytää rekisteröityä
tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön
käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä
perusteella.
11. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus 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.
12. Yhteydenotot
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja
muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse yhdistyksen sihteeri Matti Kivelälle osoitteeseen
info@esikoiset.fi. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan
osoitteeseen:
Esikoiset ry
Matti Kivelä
Ali-Huikkaantie 13
33560 Tampere
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13. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä
tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 30.8.2020.
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