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Yhdistyksemme henkilörekisterit:
REKISTERIN NIMI

☒ Jäsen- ja yhteystietorekisteri

Henkilötietojen käsittelyn lainmukaiset edellytykset tässä
rekisterissä, vähintään yksi on oltava.
suostumus
sopimus
lakisääteinen velvoite
elintärkeä etu
yleinen etu tai julkisen vallan käyttö
oikeutettu etu

☒
☐
☐
☐
☐
☐

☒ Kilpailujen tuloslistaus

☒ Koulutus- ja valmentajarekisteri
Henkilötietojen käsittelyn lainmukaiset edellytykset tässä
rekisterissä, vähintään yksi on oltava.
suostumus
sopimus
lakisääteinen velvoite
elintärkeä etu
yleinen etu tai julkisen vallan käyttö
oikeutettu etu

☒
☐
☐
☐
☐
☐
☒ Jäsenliitot

☒ Keilahallit

KÄYTTÖTARKOITUS
Ylläpidetään yhdistyslain
velvoitteiden täyttämistä ja
yhteydenpitoa varten: keilaajien keskiarvon
ylläpitäminen
- rekisteritietojen ylläpitäminen
Pidämme yhdistyslain mukaista
luetteloa keilailuliiton
jäsenistä.
- liitto
- seurat
- henkilöt

Suorittamalla
osallistumismaksut keilaaja
suostuu siihen, että
tulosluettelo, kuva ja
videokuva voidaan julkaista
Internetissä, lehdessä,
tekstiTV:ssä tai muissa
medioissa sekä tuloksen
julkaisemiseen online scoring
pistelaskujärjestelmän kautta
(SKL:n kilpailusäännöt 6.1).
Myös osallistumalla
loppukilpailuun tai finaaliin
keilaaja antaa
suostumuksensa.
Ylläpidetään osaamisen
kehittämistä varten
Pidämme yhdistyslain
mukaista luetteloa RKL:n
sisäiseen käyttöön
- kouluttajat
- valmentajat

Ylläpidetään paikallisten
keilailuliittojen yhteystiedot
Ylläpidetään keilahallien
yhteystiedot

☒ Ansiomerkki- ja pelaajaneularekisteri

Ylläpidetään myönnetyt
ansiomerkit ja pelaajaneulat:
- nimi
- paikkakunta
- myöntämisaika

☒ Pelaajien 300-tilastot ja ennätykset

Ylläpidetään tehdyt 300-sarjat
ja ennätykset:
- nimi
- seura
- paikkakunta/keilahalli
- tekoaika

☒ Pelaajaesittelyt

Ylläpidetään tehdyt 300-sarjat
ja ennätykset:
- nimi
- seura
- paikkakunta/keilahalli
- tekoaika

Henkilörekisterit sisältävät seuraavat henkilötiedot:
•
•
•

Keilaajan nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite, syntymäaika, paikkakunta,
jäseneksi hyväksymispäivämäärä, jäsenhistoria, keskiarvo, käydyt kurssit vuosilukuineen
Jäsenseuran (Keilaseuran) nimi, yhteyshenkilöt, jäsenseuran pankkitilinumero
Jäsenliiton nimi (Paikallinen Keilailuliitto), yhteyshenkilöt, jäsenliiton pankkitilinumero

Henkilötietojen luovutus:
•

Henkilötietoja ylläpitää keilailuliiton toimihenkilöt omilla tunnuksillaan

Henkilötietojen säilytys:
•

Henkilötiedot säilytetään jäsenyyden ajan. Tietoja tarvitaan myös henkilön uudelleen liittyessä
keskiarvoseurannan takia. Tiedot poistetaan jäsenen tätä pyytäessään.

Henkilöiltä pyydetään vapaaehtoista hyväksyntää henkilötietojen keräämiselle seuraavasti:
Liittyessään keilaseuraan henkilö hyväksyy tietojensa rekisteröinnin SKL:n jäsenrekisteriin. Alle 13 v
rekisteröintiin tarvitaan lisäksi vanhemman suostumus.

Tietosuojavastaavanamme toimii:
Taina Iivonen

Tietosuojasuunnitelma:
Yhdistyksessämme henkilötietoja käsittelevät SKL:n toimihenkilöt ja liiton toimihenkilöt

Rekisterin käyttäjän velvollisuudet:
Rekisterin käyttäjillä on vaitiolovelvollisuus. Henkilö, joka henkilötietojen käsittelyyn liittyviä
toimenpiteitä suorittaessaan on saanut tietää jotakin toisen henkilön ominaisuuksista, henkilökohtaisista
oloista tai taloudellisesta asemasta, ei saa sivulliselle ilmaista näin saamiaan tietoja.
Yhdistys ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista välittömästi henkilökohtaisesti niille
rekisteröidyille, joiden tietoja loukkaus koskettaa.
Rekisteröidyn oikeudet:
•

Oikeus nähdä omat tiedot

Kukin jäsen saa tarvittaessa nähdä omat rekisteröidyt tietonsa seuraavasti:
Pyydettäessä sähköpostilla liiton sihteeriltä tai tietosuojavastaavalta
Oikeus tulla unohdetuksi:
•

Kullakin on oikeus halutessaan pyytää Raision Keilailuliittoa 1poistamaan kaikki häntä koskevat
tiedot rekisteristä, yhdistyslain velvoitetta (nimi ja kotipaikka) lukuun ottamatta.

•

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

