
JÄSENREKISTERIÄ KOSKEVA TIETOSUOJASELOSTE  

 

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016), päivitetty 
viimeksi 31.5.2022 

 
Rekisterinpitäjä  
 

Kallion Naisvoimistelijat ry Y-tunnus 0221874-0), c/o Rialtonkuja 6 B 24, 00580 Helsinki, 

sähköposti: kallionnaisvoimistelijat@outlook.com. 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Jaana Malkki, puh. 045 347 5580, sähköposti: kallionnaisvoimistelijat@outlook.com. 

Rekisterin nimi 

Kallion Naisvoimistelijat ry:n jäsenrekisteri (Hoika). 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus   

Kallion Naisvoimistelijat ry:llä on lainsäädännöllinen velvoite ylläpitää jäsenrekisteriä jäsenten 

osalta. Luottamushenkilöiden osalta rekisteröinti perustuu yhdistyslainsäädäntöön. 
Markkinointilupien osalta rekisteröityneen käyttäjän suostumukseen. Seura ei anna tietoja 
kolmansien osapuolien käytettäväksi markkinointitarkoituksiin.  

Jäsenrekisterissä hallinnoidaan ja ylläpidetään jäsenten ja luottamushenkilöiden tietoja 
jäsenyyden aikana, seurataan laskuja ja maksuja. Jäsenrekisterin tietoja käytetään myös 
tilastotietojen kokoamiseen jäsenrakenteesta ja liikuntaryhmiin osallistuvista mm. seuran 
toimintaan liittyvien avustusten hakemiseen sekä seuran järjestämiin valmennuksiin, koulutuksiin 
ja tapahtumiin osallistuneiden osalta henkilöryhmäkohtaiseen kohdennettuun 
suoramarkkinointiin ja viestintään. 

Rekisterin tietosisältö  

Rekisteröidyllä käyttäjällä tarkoitetaan sitä luonnollista henkilöä, jonka henkilötietoja käsitellään. 

Rekisteriin tallennetaan tiedot, jotka käyttäjä (=luonnollinen henkilö) on jäsenrekisteriin 

rekisteröityessään antanut: rekisteröidyn käyttäjän etu- ja sukunimi, huoltajan etu- ja sukunimi, 

kotipaikka, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika (ppkkvvvv) ja sukupuoli, 

lupatiedot (tietosuojaseloste ja markkinointilupa). Tämän lisäksi jäsenrekisteristä löytyvät lasku-, 

maksu- ja liikuntaryhmätiedot. 

Säännönmukaiset tietolähteet   

Tiedot perustuvat käyttäjän (= luonnollisen henkilön) itsensä antamiin tietoihin, jotka hän antaa 

rekisteröityessään Kallion Naisvoimistelijat ry:n jäsenrekisteriin (Hoika). Rekisteröitynyt käyttäjä 

ylläpitää itse omia henkilö-, yhteys- ja lupatietojaan jäsenrekisterissä (Hoika).  

Tietojen säännönmukaiset luovutukset   

Jäsenrekisteritiedot luovutetaan vuosittain tilastona Suomen Voimisteluliitolle yhdistyslain 

edellyttämällä tavalla. Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Poikkeuksena 

on osallistujalistojen luovuttaminen ohjaajille ja kouluttajille.  
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Henkilötietoja voidaan siirtää rekisterin palveluntarjoajaa vaihdettaessa uuden järjestelmän 

ylläpitäjälle. Henkilörekisterin teknisen ylläpidon ja käsittelyn toteuttava rekisterinpitäjän 

yhteistyökumppani voi siirtää henkilötietoja eteenpäin soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan 

lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.  

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle. 

Tietojen säilytysaika  

Tiedot säilytetään jäsenrekisterissä rekisteröidyn käyttäjän jäsenyyden ajan Kallion 

Naisvoimistelijat ry:ssä. Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään toistaiseksi tai 

kunnes rekisteröity käyttäjä haluaa tietonsa poistettavan. Laskutustietoja säilytetään kirjanpitolain 

mukaisesti. Sopimuskumppanin tiedot säilytetään mahdollisen sopimukseen perustuvan 

reklamaatiovastuuajan ja sopimuksen päättymisestä sopimuskumppanin tiedot säilytetään vielä 

vähintään kolme vuotta ja enintään kymmenen vuotta. Suostumukseen perustuvat tiedot 

(markkinointilupa) säilytetään, kunnes suostumus peruutetaan.  

 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Käsiteltävät henkilötiedot on suojattu asianmukaisesti. Ne on tallennettu Kallion 

Naisvoimistelijoiden jäsenrekisteriin (Hoika), johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, 

jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään 

henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Jäsentietojen käyttöä valvotaan. Reksiteriä 

koskevat manuaaliset aineistot säilytetään lukitussa kaapissa ja lukituissa tiloissa. Kaikki 

tulostettu aineisto hävitetään asianmukaisesti. 

Kallion Naisvoimistelijat ry ylläpitää jäsenrekisteriään Suomen Voimisteluliiton Hoika-palvelussa, 

joka täyttää uuden tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Käyttäjät ilmoittavat muutokset 

yhteystiedoissaan itse kirjautumalla jäsenrekisteriin (Hoika) henkilökohtaisilla tunnuksillaan.  

Tarkastusoikeus  

 

Rekisteröidyllä käyttäjällä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaan 

koska tahansa:  

• saada tieto henkilötietojensa käsittelystä  

• päästä omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot  

• vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen 

täydentämistä 

• vaatia henkilötietojensa poistamista (samalla oikeus osallistua 

tapahtumaan poistuu)  

• peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin 

henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn käyttäjän suostumukseen  

• vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa 

liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Kallion 

naisvoimistelijoiden oikeutettu etu  

• vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyn tulee esittää edellä 
mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen 
Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Kallion Naisvoimistelijat ry voi pyytää rekisteröityä 
käyttäjää tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn 
henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Kallion Naisvoimistelijat ry voi kieltäytyä 
pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.  

 



Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle  

Jokaisella rekisteröidyllä käyttäjällä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle 

valvontaviranomaiselle tai sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa 

rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen 

henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojakäytännön mukaisesti.  

Yhteydenotot  

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt ja kysymykset tästä tietosuojaselosteesta 

voi tehdä sähköpostitse kallionnaisvoimistelijat@outlook.com tai www.kallionnaisvoimistelijat.fi -

sivuilta löytyvällä Yhteydenotolla.  

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen  

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.  
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