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Järvenpään Pyöräilijät ry käsittelee jäsenten henkilötietoja
uuden EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti
EU:n uusi tietosuoja-asetus astuu voimaan 25.5.2018. Asetuksessa parannetaan
kuluttajien henkilötietosuojaa ja tiukennetaan rekisterinpitäjien vaatimuksia
henkilötietojen huolellisesta käsittelystä ja säilyttämisestä. Uusi asetus koskee
kaikkia rekisterinpitäjiä - myös urheiluseuroja.
JäPy:n jäsenrekisteriin tallennetaan jäsenten henkilötietoja
Järvenpään Pyöräilijät ry ylläpitää jäsenrekisteriä, johon tallennetaan seuraan liittyvien
henkilöiden nimi, syntymäaika, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Tietoja
tallennetaan, jotta seura voi tiedottaa jäsenilleen seuran järjestämistä tapahtumista ja
seuraeduista. Jäsenrekisterin lisäksi JäPy tallentaa tietoja seuran järjestämiin koulutuksiin ja
tapahtumiin osallistuneista jäsenistä sekä seuratuotteita tilanneista jäsenistä. Seuratuotteiden
(mm. ajoasut) tilausrekisteriin tallennetaan jäsenen tilaamat tuotteet ja niiden koot. JäPy
pitää rekisteriä myös JäPy tempoon osallistuneista ja heidän tuloksistaan. JäPy toimii
rekisterinpitäjänä myös Tuusulanjärvi Triathlon -kilpailussa.
Tallennettavat tiedot saadaan suoraan jäseniltä liittymis-, osallistumis- ja tilaamisvaiheessa.
JäPy ei hanki henkilötietoja muista lähteistä.
JäPy käsittelee ja säilyttää tietoja huolellisesti
Järvenpään Pyöräilijöiden ylläpitämät rekisterit on tallennettu suojattuun Google Drive palveluun. Pääsy rekistereihin on vain seuran hallituksen jäsenillä. JäPy tempon tulokset
(nimet ja ajat) ovat julkisesti kaikkien nähtävillä seuran kotisivulla www.japy.fi.
JäPy luovuttaa jäsenten nimitietoja kolmansille osapuolille jäsenetujen
varmistamiseksi sekä laskutusta varten
JäPy:n jäsenenä saat erikoishinnan KuntoSaluksen palveluista. Jotta saat tämän hintaedun,
luovutamme vuosittain JäPy:n jäsenmaksun maksaneiden jäsenten nimiluettelon
KuntoSalukselle. Jos JäPy solmii vastaavia yhteistyösopimuksia muiden osapuolten välillä,
luovutetaan nimiluettelo myös näille osapuolille. Voit kieltää oman nimesi välittämisen
kolmansille osapuolille.

JäPy:n kirjanpidosta ja laskutuksesta vastaa Rantalainen Oy. Laskutuksia varten Rantalaisen
kirjanpitojärjestelmään (Fivaldi) tallennetaan nimi, osoite sekä sähköpostiosoite, jotta
voidaan yksilöidä laskun saaja.
Jokaisella jäsenellä on oikeus tarkistaa ja/tai muuttaa sekä määrätä poistettavaksi
omat tietonsa seuran rekisteristä
Seuran jäsen voi pyytää listauksen kaikista hänestä tallennetuista tiedoista. Listaus pyritään
toimittamaan nopeasti ja viimeistään kuukauden kuluttua pyynnöstä. Tarkastuspyynnön voi
esittää sähköpostitse osoitteeseen jarvenpaanpyorailijat(a)gmail.com. Pyydetyt tiedot
toimitetaan maksutta.
Lisätiedot:
Järvenpään Pyöräilijät ry, jarvenpaanpyorailijat@gmail.com
www.japy.fi

www.facebook.com/jarvenpaanpyorailijat

TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

16.5.2018

Nimi

Järvenpään Pyöräilijät ry
Osoite

Ohrahuhta 6, 04500 Kellokoski
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

jarvenpaanpyorailijat@gmail.com
Nimi
2
Tommi Ikonen
Yhteyshenki- Osoite
lö rekisteriä Ohrahuhta 6, 04500 Kellokoski
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
jarvenpaanpyorailijat@gmail.com

3
JäPy jäsenrekisteri
Rekisterin
nimi
4
Jäsensuhteiden ylläpito ja jäsenten palveleminen
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

5
Rekisterin
tietosisältö

- Etu- ja sukunimi
- Kotiosoite
- Matkapuhelinnumero ja sähköpostiosoite
- Syntymäaika

6
Rekisteröitävät tiedot saadaan suoraan pyytämällä jäseniltä.
Säännönmukaiset tietolähteet

REKISTERISELOSTE

2

7
Jäsenten nimiluettelo luovutetaan vuosittain KuntoSalus Oy:lle, jäsenhinnan myöntämisen takia.
Tietojen
JäPy tempon tulosluettelo (sis. nimet ja tulokset) julkaistaan www.japy.fi sivustolla
säännönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisteritiedot on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

10
Tarkastusoikeus

Jäsenillä on oikeus koska tahansa tarkastaa rekisteriin tallennetut omat tiedot sekä vaatia
korjattavaksi ja/tai poistettavaksi rekisteriin tallennetut tiedot.

11
Kts. kohta 10
Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista

12
Kts. kohta 10
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

