
NURMIJÄRVEN YLEISURHEILU R.Y. INFORMOINTIASIAKIRJA
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (artiklat 12,13 ja 30)

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTE
Yhdistyslain mukaan yhdistyksen on pidettävä jäsenistään luetteloa.

Liittyessäsi Nurmijärven Yleisurheilu r.y. jäseneksi sinun tulee antaa yhteystietosi seuran käyttöön.  Tiedot
tallennetaan Suomen Urheiluliiton (SUL) sähköiseen yleisurheilurekisteriin. Henkilötietoja käytetään seuran
ja sen jäsenten väliseen yhteydenpitoon.  Jäsenrekisterin avulla sinulle lähetetään seuran
tapahtumakutsuja ja tiedotteita.  Rekisterin kautta seuran voit ilmoittautua tai ilmoittaa lapsesi
harjoitusryhmiin ja tapahtumiin. Jäsenmaksujen laskutukset hoidetaan järjestelmän kautta.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteri sisältää seuran jäsenistä tiedot, jotka on saatu sinulta tai huoltajaltasi. Näitä tietoja on:

- Nimi
- Osoite
- Puhelinnumero
- Sähköpostiosoite
- Syntymäaika (pakollinen SUL:n lisenssiurheilijoille)
- Sukupuoli
- Laskutustiedot
- Harjoitusryhmät
- Tapahtumiin osallistujat

 Alaikäisten jäsenten huoltajista talletetaan yhteystiedot (Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero).

 TIETOJEN SÄILYTYSAIKA
 Nurmijärven Yleisurheilu ry tallettaa tietoja jäsenrekisterissä jäsenyyden ajan. Tiedot poistetaan, kun kaikki
jäsenyyteen liittyvät velvoitteet ovat päättyneet. Tietoja ei voi poistaa, jos henkilöllä on voimassa oleva
SUL:n lisenssi.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Lisenssiurheilijoiden tietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja
luovutetaan SUL:lle ja kilpailukalenteri.fi:lle kilpailuihin ilmoittautumista varten. Kilpailuihin osallistuvien
tietoja luovutetaan julkaistavaksi kilpailujen eri tulosluetteloihin (mm. tilastopaja, seuran nettisivut).

Kilpailutoimintaa harrastamattomien jäsenten tietoja ei luovuteta seuran ulkopuolelle.



REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Henkilötietoja saavat käsitellä vain siihen oikeutetut henkilöt käyttövaltuuksien mukaisesti. Pääsy
henkilötietoihin on rajattu vain niille henkilöille, joiden tehtävät sitä edellyttävät. Henkilötietoja voivat
käyttää seuran nuoriso- ja valmennusvastaavat, taloudenhoitaja sekä urheilukoulujen ohjaajat ja
valmentajat omien ryhmiensä osalta. Tietoja käsittelevät henkilöt ovat lakisääteisen
salassapitovelvollisuuden alaisia.

REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS
Sinulla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada tietää, mitä sinua koskevia tietoja
henkilörekisteriin on talletettu. Jos haluat tarkastaa itseäsi tai alaikäistä lastasi koskevia tietoja, sinun on
esitettävä tietojen tarkastuspyyntö Nurmijärven Yleisurheilulle ry:lle. Virheelliset tiedot voit pyytää
korjattavaksi.

 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa on

Tapani Markkula
Koskitie 11
01800 Klaukkala
Sähköpostiosoite?
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