
 

 

SELOSTE JÄSENREKISTERIN 
KÄSITTELYTOIMISTA  
1. Rekisterinpitäjä  
Vihti-Nummela Mudo Taekwondoseura ry 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
Sähköposti: info@taekwondovihti.fi tai johtokunta@taekwondovihti.fi  

Nettisivut: www.taekwondovihti.fi/yhteystiedot2/johtokunta/   

3. Rekisterin nimi 
Vihti-Nummela Mudo Taekwondoseura ry jäsenrekisteri 

4. Rekisterin kuvaus  
Yhdistyslaki (11§) velvoittaa yhdistyksen hallitusta pitämään yllä jäsenluetteloa, johon on merkittävä           
kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Jäsenluetteloa ylläpidetään seuran jäsenrekisterissä, johon           
kerätään myös muita henkilötietoja seuran sisäisen viestinnän sekä laskutuksen mahdollistamiseksi.  
 
Tiedot kerätään liityttäessä seuran jäseneksi ilmoittautuessa alkeiskurssille tai muuhun seuran          
järjestämään säännölliseen laskutettavaan toimintaan 
 
Rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijät saavat käyttöoikeuden rekisteröidyn tietoihin ainoastaan         
määräajaksi, rekisteröidylle ilmoitettuun käyttötarkoitukseen. Rekisterinpitäjiä ovat seuran jäsenvastaava        
ja johtokunnan jäsenet. 
 
KERÄTTÄVÄT TIEDOT 
Jäsenrekisteriin (Netti-Jäseri) kerätään seuraavat henkilötiedot:  
 

● Etu- ja Sukunimi 
● Lähiosoite, postinumero ja -toimipaikka 
● Puhelin 
● Syntymäaika 
● Sähköposti 
● Alaikäisiltä harrastajilta huoltajan nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite 
● Vyöarvo ja vyöarvojen suoritushistoria 
● Jäsenmaksuhistoria 
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Jäsenrekisteriin (Sporttisaitti) kerätään seuraavat henkilötiedot: 

● Etu- ja Sukunimi 
● Lähiosoite, postinumero ja -toimipaikka 
● Sähköposti 

 
Nettisivuille (Sporttisaitti) kerätään seuraavat henkilötiedot vyökoepöytäkirjoihin (sivu salasanasuojattu), 
sekä julkiselle  ‘Seuran mustat vyöt’ -sivulle: 

● Etu- ja Sukunimi 
● Vyöarvo 

 

5. Henkilötietojen käsittely ja käyttö 
TIETOJEN KÄYTTÖ 
Jäsenrekisterin käsittelijät käyttävät henkilön henkilötietoja ainoastaan anonymisoituna tilastotietona,        
seuran sisäisessä viestintä/tiedottamistarkoituksessa, laskutukseen liittyvissä toimissa tai virhetilanteiden        
korjaamista varten.  
 
TIETOJEN VÄLITTYMINEN 
Mikäli tietojen käyttö ei perustu muuhun oikeusperusteeseen, kysytään rekisteröidyltä erikseen suostumus           
tietojen käyttöön, kyseisen palvelun käyttötarkoituksen mukaisesti (esim. seuran tehdessä leiri-, kilpailu-           
tai muita tapahtumailmoittautumisia). 
 
  

7. Palveluntarjoajien sitouttaminen tietosuojaan 
 
Seuran kaikkien jäsenten jäsentietojen hallintaan käytetään Netti-Jäseri järjestelmää, jonka teknisestä          
toteutuksesta vastaa Selkotieto Oy.  

Seuran vastuuhenkilöt, jotka päivittävät seuran nettisivuja ovat rekisteröityneet Sporttisaitti         
järjestelmän käyttäjiksi. Tämän palvelun tarjoaa Suomen Kunto ja Virkistys Oy.  

Molemmat yllä mainitut toimijat ovat sitoutuneet tietosuoja-asetuksiin.  

8. Henkilötietojen tarkistaminen ja muokkaaminen 
Jäsenellä on oikeus tarkistaa ja muokata tietojaan jäsenrekisterissä. Jäsen voi oheisella seuran nettisivujen             
lomakkeella pyytää muutoksia omiin tietoihinsa Netti-Jäseri järjestelmässä, jonka rekisterinpitäjä suorittaa.  
https://www.taekwondovihti.fi/yhteystiedot2/paivita-omat-jasentiedot/ 
 
Sporttisaitin jäsenrekisterissä jäsen voi itse muokata tietojaan sivulla  
https://www.taekwondovihti.fi/r/edit_me_s  
 
Rekisterinpitäjä voi muokata tietoja vyökoetietojen päivityksen, sekä virhetilanteiden korjaamisen         
yhteydessä. 

9. Omien tietojen poistaminen  
Rekisteröity voi pyytää omien tietojen poistoa jäsenyyden päätyttyä nettisivun lomakkeella 
https://www.taekwondovihti.fi/yhteystiedot2/paivita-omat-jasentiedot/ 
 
Jäsenrekisteristä poistetaan vuosittain jäsenet, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksua edelliselle kaudelle           
eli yli vuoden taukoa pitäneet. Vaatii muutoksen seuran sääntöihin seuraavassa yleiskokouksessa.  
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