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Periaatteiden päivityksestä ilmoitamme internet-sivuillamme.
1. Rekisterinpitäjä

Friskis&Svettis Helsinki ry – Friskis&Svettis Helsinki rf
(y-tunnus 1100686-2) (jäljempänä ”F&S”)
Yhteystiedot
Friskis&Svettis Helsinki ry
Hämeentie 153 C
00560 Helsinki
puh. (09) 685 4542, gsm 040 755 6050
info(at)friskissvettis.fi

2. Rekisterin nimi

Friskis&Svettis Helsinki ry:n jäsenluettelo

3. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus ja oikeusperusta

Jäsenluettelo pitämisestä säädetään yhdistyslaissa. Jäsentietojen käsittely
on myös tarpeen jäsenen ja F&S:n välisen sopimuksen täytäntöön
panemiseksi kuten jäsenetujen ja jäsenhintaisten tuotteiden
toimittamiseksi. Jäsentietoja voidaan käsitellä myös henkilön antaman
suostumuksen perusteella, kuten henkilön ilmoittautuessa tapahtumiin,
sekä F&S:n ns. oikeutetun edun perusteella tai F&S:n muiden
lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi.
Jäsenluetteloa voidaan käyttää myös F&S:ään liittyvien asioiden
tiedottamiseen ja markkinoimiseen.

4. Käsiteltävät
henkilötietoryhmät

Jäsenluetteloon merkitään esim.
- nimi, syntymäpäivä, sukupuoli
- yhteystiedot
- jäsenyyteen liittyvä muut tiedot kuten jäsennumero, liittymispäivä, jäsen- ja
harjoitusmaksut, jäsenyydet seuran toimikunnissa.

5. Henkilötietojen lähde

Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään ja alaikäisiltä heidän
huoltajiltaan.
Jäsenyyden yhteydessä myös kertyy henkilöä koskevaa tietoa, kuten F&S:n
palvelujen käyttötietoja, F&S:n tuotteiden ostotietoja, tapahtumien
osallistujatietoja ja tietojärjestelmien lokitietoja.

6. Henkilötietojen
vastaanottajat

F&S ei luovuta henkilötietoja muutoin kuin viranomaisille tai tahoille, joille
F&S:llä on lakisääteinen luovutusvelvoite..

7. Henkilötietojen siirto
kolmansiin maihin (EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle)

Jäsenluetteloa ylläpidetään Membrassa. Membra on ilmoittanut, että kaikki
tietojen käsittely tapahtuu Suomessa. Tietoja käsitellään myös F&S:n
käyttämissä toimisto-ohjelmissa, joista tietoa ei pääsääntöisesti siirretä EU- ja
ETA-alueen ulkopuolelle.

8. Henkilötietojen
säilytysajan
määräytymiskriteerit

Henkilötiedot poistetaan, kun niiden käsittely ei ole enää tarpeen.

9. Rekisterin suojauksen
periaatteet

Jäsenluetteloa ylläpidetään Consilia Solutions AB:n Membra-ohjelmistolla..
Lisätietoja Membrasta täältä. Membran käyttöoikeus on rajoitettu niille
henkilöille, joiden tehtäviin kuuluu jäsenrekisterin tietojen käyttö. Manuaalista
aineistoa ei pääsääntöisesti ole. Aineistoa säilytetään F&S:n toimistolla.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Tietosuoja-asetuksen nojalla rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet omiin
henkilötietoihin:

Jäsentietoja säilytetään vähintään jäsenyyden voimassaoloajan. Jäsenyyden
päätyttyä tiedot poistetaan viimeistään 10 vuoden kuluessa. Tietojen
säilyttäminen perustuu mm. kirjanpitolainsäädäntöön ja velan vanhentumista
koskevaa lainsäädäntöön.

Oikeus tarkastaa omat tietonsa: Henkilöllä on oikeus tarkastaa itseään
koskevat tiedot.
Oikeus pyytää tietojen korjausta: Henkilöllä on oikeus vaatia, että häntä
koskevat epätarkat ja virheelliset tiedot oikaistaan. Oikaisu on tehtävä ilman
aiheetonta viivytystä. Henkilöllä on oikeus myös täydentää puutteellisia
henkilötietoja esim. antamalla lisäselvitys.
Oikeus siirtää omat tietonsa: Henkilöllä on tietyissä tilanteissa oikeus siirtää
tietyt itseään koskevat tiedot toiselle rekisterinpitäjälle silloin, kun käsittely
perustuu suostumukseen tai sopimukseen.
Oikeus pyytää tietojen poistoa tai käsittelyn rajoitusta tai vastustaa
käsittelyä: Jos henkilötietojen käsittely ei ole enää perusteltua, henkilöllä on
oikeus pyytää tietojen poistoa.
Jos tietojen käsittely perustuu suostumukseen, henkilöllä on oikeus
peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen
perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus halutessaan tehdä henkilötietojen käsittelyä
koskeva valitus valvontaviranomaiselle.

