Lammin Ampumaseura Ry
Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste 16.1.2019
Sinulla on oikeus henkilötietojen suojaan. Käsittelemme henkilötietoja ainoastaan lainmukaisten
käsittelyperusteiden nojalla ja läpinäkyvällä tavalla. Noudatamme Euroopan unionin yleisen
tietosuoja-asetuksen (GDPR) säännöksiä ja periaatteita.
1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
Rekisterin pitäjä

Lammin Ampumaseura Ry. jatkossa ”Yhdistys”, Y-tunnus 1005729-7

Postiosoite

c/o Henrik Metsälä Kaurastentie 66, 16900 LAMMI

Käyntiosoite

Puhdistamontie, 16900 LAMMI

www

www.lamminampumaseura.fi

Sähköposti

info@lamminampumaseura.fi

Yhteyshenkilö

Antero Sorvali puh. 040 520 6699, antero.sorvali@pp.inet.fi

2. Rekisterin nimi
Lammin Ampumaseuran jäsenrekisteri
3. Rekisteröidyt
Rekisterissä käsitellään Yhdistyksen jäsenien ja sen entisten jäsenien
henkilötietoja (= Rekisteröity).
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittely perustuu Yhdistyksen lainsäädännölliseen (503/1989) velvoitteeseen
ylläpitää jäsenrekisteriä sekä tietyissä tapauksissa sopimuksen täytäntöönpanoon.
Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään jäsenyyden hoitamiseen sekä yhdistysasioista
tiedottamiseen. Sähköpostin avulla tiedotamme jäsenillemme ajankohtaisista asioista. Tietoa
säilytetään jäsenyyden keston ajan.
Jäsenyyden jälkeen jätämme tietoomme jäsenen nimen, osoitteen ja sähköpostiosoitteen, mutta
Rekisteröity voi erotessaan pyytää poistamaan kaikki häntä koskevat tiedot.
5. Käsiteltävät henkilötiedot
Jäsen rekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka jäseneksi hyväksytty on itse antanut
henkilökohtaisesti, sähköpostitse tai verkkosivujen lomakkeiden avulla yhdistyksen käytettäväksi.
Jäsenrekisteriin kerätään perustiedot jäseneksi liittymisen yhteydessä. Tieto maksuista
täydennetään jäsenmaksujen perinnän yhteydessä, tieto lehdestä ja Ampumaurheiluliiton alaisiin
kilpailuihin osallistumisesta voidaan täydentää myöhemmin jäsenen pyynnöstä.

Jäseneksi liittyessä kysytään syntymäaika, sillä alle 18 vuotiaat tarvitsevat holhoajan
suostumuksen.
Etu- ja sukunimi
Syntymäaika
Osoite
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja kerätään suoraan jäseniksi hyväksytyiltä jäseneksi hakemisen yhteydessä. Tiedot voivat
olla jäsenen henkilökohtaisesti antamia joko suullisesti tai sähköpostitse sekä verkkosivujen
liittymislomakkeen kautta. Jäsenillä on mahdollisuus itse tarkastaa ja päivittää tietonsa ottamalla
yhteyttä seuran sihteeriin.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Lammin Ampumaseura ry ei luovuta rekisterin tietoja muuhun kuin yhdistyksen omaan käyttöön.
Tiedot säilytetään henkilörekisterissä paperisena lukitussa tilassa sekä ja/tai tietojärjestelmässä
jotka on suojattu salasanoin. Rekisterinpitäjä ja sen verkkosivujen hallinnoija käsittelevät
henkilötietoja noudattaen vaitiolovelvollisuutta.
Jäsenmaksujen laskutusta varten voidaan käyttää ulkopuolista palveluntarjoajaa, jolloin tiedot
sijaitsevat myös palvelun tarjoajan palvelimella. Tällöin ulkoistettu henkilötietojen käsittely osittain
kolmannella osapuolella (kuten verkkosivujen hallinnoijalle tai SuomiSport -palvelulle) taataan
sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön
mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti salassapitovelvollisuutta noudattaen.
Jäsenmaksun laskutuksen toteuttava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani voi siirtää henkilötietoja
soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.
8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisteritietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
9. Evästeet
Käytämme verkkosivuillamme evästeitä. Evästeiden käytön ensisijaisena tarkoituksena on
parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla sekä analysoida ja parantaa sivuston
toimivuutta ja sisältöä. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan myös hyödyntää viestinnän ja
markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa. Evästeiden avulla
saatua tietoa voidaan liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin,
esimerkiksi käyttäjän täyttäessä lomakkeen sivustollamme.
10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän tietojärjestelmään, joka on suojattu salasanalla.
Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään
tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain
jäsensihteeri ja tarvittaessa puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet.

11. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö
tulee tehdä kirjallisesti tai esittää henkilökohtaisesti ja osoittaa se rekisteriasioista vastaavalle
henkilölle osoitteeseen Lammin Ampumaseura ry, jäsensihteeri Antero Sorvali puh. 040 520 6699
antero.sorvali@pp.inet.fi
12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisterinpitäjä korjaa ja poistaa rekisterissä olevan tiedon oma-aloitteisesti, kun se on
tarkoituksen kannalta tarpeeton. Rekisteröity voi myös itse vaatia tiedon korjaamista tai
poistamista, jolloin rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteristä vastaavaan henkilöön, eli
jäsensihteeriin. Jäsenellä on myös oikeus tulla unohdetuksi. Tämä tarkoittaa sitä, että
yhdistyksestä eroava tai jo eronnut jäsen voi vaatia, että yhdistys pyyhkii kaikki häntä koskevat
tiedot rekisteristään pois.
13. 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.
14. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Seuralla on oikeus päivittää tietosuojaselostetta esimerkiksi lainsäädännön tai seuran toiminnan
muuttuessa. Viimeisin tietosuojaseloste on nähtävissä seuran verkkosivuilla.
15. Tiedoksi jäsenille
Tippavaaran ampumaradalta kerätään tiedot ammutuista laukauksista. Tiedot perustuvat radalla
olevaan ratapäiväkirjaan, johon ampujat/ammunnan valvoja(t) kirjaavat nimensä ja ammutut
laukaukset sekä tapahtuman. Tiedoista talletetaan vuosittain ammutut laukaukset ja kaliiperit, ei
henkilötietoja.
Ampumaseuran ilma-ase radalla tulos seuranta ja osallistumiset merkitään vain
ampumakerholaisten osalta. Näitä tietoja säilytetään enintään 2-vuotta kirjaamishetkestä.
Koska henkilötietoja tai tuloksia ei talleteta, jokainen on velvollinen itse pitämään
harrastuspäiväkirjaa, jolla voi tarvittaessa osoittaa harrastuneisuutensa viranomaisille.
Yhdistys ei pidä kirjaa ampujien harrastuksesta tai osallistumisesta.

Lammin Ampumaseura Ry:n psta
___________________________ 18.1.2019 Lammilla
Antero Sorvali
Tietosuojavaltuutettu ja seuran sihteeri

