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Porin Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys r.y. 

Tietosuojaseloste 

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Porin Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys r.y. (jäljempänä Porin NMKY) 
Y.tunnus: 0137340-7 
Yhteyshenkilö: Lasse Seppälä 
Osoite: Eetunkuja 3, 28220 PORI 
Puhelin: 0400 862356 
Sähköposti: seppala.lasse@dnainternet.net 
 

2. Rekisterin nimi 

Porin NMKY:n jäsen-, yhteystieto- ja yhteistyörekisteri 

3. Rekisteröidyt 

Rekisterissä käsitellään Porin NMKY:n jäsenten/entisten jäsenten (jäsenet/äänivaltaiset jäsenet, nuorisojäsenet, 
kannattajajäsenet ja kunniajäsenet), luottamus- ja toimihenkilöiden, harrastajien, talkoolaisten, yhteistyökumppaneiden 
sekä Porin NMKY:n toimintaan liittyvien organisaatioiden yhteyshenkilöiden henkilötietoja. Lisäksi rekisterissä käsitellään 
Porin NMKY:n järjestämiin koulutuksiin ja tapahtumiin osallistuvien/osallistuneiden henkilöiden henkilötietoja. 
Rekisterissä käsitellään myös Porin NMKY:n alaikäisten jäsenien huoltajien yhteystietoja.  

4. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus 

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksen taikka Porin NMKY:n ja jäsenen välisen jäsensuhteen perusteella, 
perustuen rekisteröidyn suostumukseen, rekisteröidyn ja seuran välillä solmitun sopimuksen, taikka seuran ja asiakkaan 
välisen asiakas-, asiointi- tai sidosryhmäsuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella, jolloin lainmukainen 
käsittelyperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, etenkin seuraaviin käsittelyn tarkoituksiin: 

• jäsenyyksien ylläpito; 
• kilpailutoiminnan toteuttaminen; 
• tulospalvelun ylläpito ja tilastojen julkaisu; 
• vakuutustietojen välittäminen vakuutusyhtiölle; 
• viestintä- ja markkinointitoiminnot (mm. sosiaalinen media) 
• sähköinen jäsenviestintä; 
• analysointi ja tilastointi; 
• asiakaspalvelun ja toiminnan toteuttaminen sekä kehittäminen; 
• kohdennettu sähköinen suoramarkkinointi; 
• asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen; 
• analysointi ja tilastointi; 
• tarjoukset, ostaminen ja palvelun toteuttaminen; 
• sisällöt ja niiden personointi. 
• yhdistyksen historian tallentamiseen 

 

Henkilötietojen käsittely perustuu: 

• Porin NMKY:n lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä jäsenten osalta. 
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• Toimihenkilöiden (esim. joukkueen johtaja, ohjaaja, valmentaja, tiedottaja) osalta Porin NMKY:n oikeutettuun 
etuun eli sovittuun yhteistyöhön. 

• Sopimuskumppanien (yhteistyökumppanit) osalta sopimuksen täytäntöönpanoon sekä mahdollisen 
reksiterinpitäjän muuhun perusteltuun etuun. Rekisterinpitäjän etu sopimustilanteissa on taloudellisten 
saatavien ja vastuiden valvonta. 

• Luottamushenkilöiden osalta yhdistyslainsäädäntöön. 
• Markkinointirekisterin osalta suostumukseen. 

 

5. Käsiteltävät henkilötiedot 

Rekisterissä käsitellään Porin NMKY:n jäsenten, luottamus- ja toimihenkilöiden, muiden palveluiden käyttäjien ja 
yhteistyökumppaneiden henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen tai koulutuksiin ja tapahtumiin osallistumiseen 
liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat: 

• yhteystiedot kuten nimi, puhelinnumero(t), osoite, sähköpostiosoite 
• syntymäaika, ikä, sukupuoli ja äidinkieli 
• lisenssin laji ja numero 
• pätevyydet 
• jäsennumero 
• ansiomerkit ja muut palkitsemiset 
• osallistuminen eri kilpailuihin, tapahtumiin, kursseille, koulutuksiin ja talkoisiin 
• tulokset eri kilpailuista 
• alaikäisten jäsenten osalta rekisterissä on lisäksi huoltajan yhteystiedot kuten nimi, puhelinnumero(t), osoite ja 

sähköpostiosoite. 
• rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus 
• mahdolliset luvat ja suostumukset 
• jäsensuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot 
• palkan- ja palkkionmaksuun liittyvät yksilöivät tiedot, kuten henkilötunnus 
• seuran ja henkilön kilpailutoimintaan liittyvät tiedot sekä muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot, kuten 

henkilön kuva 
• ruoka-aineallergiat (vain sellaisiin tilaisuuksiin, joissa on tarjoilua) 
• asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, arvonta- ja 

kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Henkilötietoja kerätään: 

• rekisteröidyltä itseltään ja/tai alaikäisten huoltajilta suoraan järjestelmään, internetin välityksellä, sähköpostitse, 
puhelimitse, lomakkeella, mobiilisovelluksen kautta tai muulla vastaavalla tavalla 

• palveluita käytettäessä tai yhdistyksen toimintaan osallistuessa, rekisterinkäsittelijän (pääkäyttäjä) tai 
toimihenkilön (ylläpitäjä) syöttäminä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä 

• jäsenen tai toimintaan osallistuvan tietoja voidaan kerätä myös eri lajiliittojen lisenssijärjestelmistä sekä 
luovutuksina muista rekistereistä. 

7. Tietojen luovutus ja siirtäminen 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. Seura ei myy tai vuokraa rekisteröidyn henkilötietoja kolmansille osapuolille. 
Tietoja luovutetaan kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa: 

• Käyttäjän henkilötietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien 
vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla. 

• Tietoja voidaan luovuttaa tilastollista, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on 
muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa. 

• Jos käyttäjä on erikseen antanut suostumuksensa seuran yhteistyökumppaneiden sähköiseen 
suoramarkkinointiin, voidaan käyttäjän tietoja luovuttaa tarkoin valituille yhteistyökumppaneille 
markkinointitarkoituksiin 

• Henkilötietoja voidaan luovuttaa lajiliitoille ja muihin Porin NMKY:n kuulumiin liittoihin ja järjestöihin (lähinnä 
lajiliitot, Suomen NMKY:n liitto ry, Suomen NMKY:n Urheiluliitto ry) muun muassa urheilutoimintaan 
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osallistumiseen vaadittavan lisenssin rekisteröimistä ja hallinnointia varten sekä tilastointia varten. Näitä tietoja 
käsitellään edellä mainittujen tahojen ylläpitämissä rekistereissä ja niillä on omat tietosuojaselosteensa. 

• Jäsenrekisteriin tallennettuja rekisteröityä koskevia tietoja luovutetaan Suomen Nyrkkeilyliitolle 
urheilutoimintaan osallistumiseen vaadittavan lisenssin rekisteröimistä ja hallinnointia varten, ja käsitellään 
Suomen Nyrkkeilyliiton SuomiSport-rekisterissä 

• Voimme luovuttaa osallistujalistoja tapahtumien (koulutukset, kilpailut, leirit jne.) järjestäjille, tilaajille tai 
kouluttajille. Henkilötiedot luovutetaan rekisterin ylläpitäjille, joka toimii henkilötietojen käsittelijänä. 

 

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

 

8.  Tietojen suojaus 

Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot 
ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja.  

Tietoihin ja aineistoihin on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja tehtäviensä 
hoitamiseksi.  

Rekisteristä otetaan säännöllinen varmuuskopiointi. 

 

9. Tietojen käsittelyn kesto 

Rekisterin tietoja säilytetään niin kauan, kuin ne ovat tarpeen rekisterin tarkoituksen toteuttamiseksi kulloinkin 
voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. 

Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuoden ajan jäsenyyden päättymisestä. 
Sopimuskumppanin tiedot säilytetään vähintään kolmen vuoden ja enintään kymmenen vuotta vanhentumisajan 
sopimuksen päättymisestä. Osallistujien henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuotta viimeisimmän 
osallistumisen jälkeen. Suostumukseen perustuvat tiedot säilytetään, kunnes suostumus peruutetaan. 

Voimme kuitenkin olla velvoitettuja säilyttämään joitakin käyttäjän henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta 
pakottavaa lainsäädäntöä myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen. 

10. Rekisteröityjen oikeudet 

	  Jokaisella rekisteröidyllä on EU: tietosuoja-asetuksen 679/2016 artiklan 15 -21 mukaisesti: käsittelyä koskeva: 

• Tarkastusoikeus eli oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Jos tiedoissa ilmenee virheellisyyksiä tai 
puutteita, voi rekisteröity pyytää korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi. 

• Vastustamisoikeus eli oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli rekisteröity kokee, että henkilötietoja on 
käsitelty lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta. 

• Poisto-oikeus eli oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus 
rajoittaa tietojen käsittelyä. 

• Tiedonsiirto-oikeus eli oikeus siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen. 
• Valitusoikeus eli oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että henkilötietojen käsitelyssä on 

rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista tai poistoa koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin 
perustein. Mikäli rekisterinpitäjä ei suostu rekisteröidyn vaatimuksiin, on rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus 
tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia, että kiistanalaisten tietojen käsittelyä rajoitetaan siksi 
aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistuksi. 
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11. Yhteydenotot 

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa yksi (1) 
nimetylle yhteyshenkilölle. 

12. Muutokset tietosuojaselosteessa 

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat 
merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. 
Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa. 

Tämä Tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 28.7.2019. 

 

	  

	  

	  

	   	  


