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1
Rekisterinpitäjä

Nimi

Roihuvuoren ja Tammisalon Meriulkoilijat ry (RTM ry)
Osoite

Abraham Wetterin tie 26, 00810 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

info@rtm.fi
2
Yhteyshenkilö
rekisteriä
koskevissa
asioissa
3
Rekisterin nimi
4
Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitus ja oikeudellinen peruste
5
Rekisterin
tietosisältö
6
Säännönmukaiset tietolähteet
7
Tietojen
vastaanottajat
8
Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle
9
Henkilötietojen
säilytysaika
10
Rekisterin
suojauksen
periaatteet
11
Oikeus tietojen
tarkastamiseen ja
oikaisemiseen
12
Oikeus tietojen
poistamiseen

Nimi

RTM:n Tietohallintovastaava
Osoite

Abraham Wetterin tie 26, 00810 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

info@rtm.fi
RTM: n jäsenrekisteri, joka on osa Suomen Purjehdus ja Veneilyn omistamaa sähköistä rekisteriä ,
SUULIa
Tarkoitus: Lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen, yhdistyslain mukainen velvoite jäsenluettelon
ylläpitämiseen. Oikeudellinen peruste: Rekisterinpitäjän oikeutettu etu muiden kuin yhdistyslain
edellyttämien tietojen osalta.
Rekisteri sisältää kunkin rekisteröidyn osalta tarkoituksenmukaisiksi katsotut seuraavat henkilötiedot:
Jäsenrekisteri: RTM ryn jäsenten yksilöinti- ja yhteystiedot, kuten nimi, syntymäaika, osoite,
puhelinnumero ja sähköpostiosoite, jäsenen suostumus sähköiseen jäsenmaksulaskuun
Henkilötietoja kerätään jäseneltä itseltään perustuen jäsenen omaan ilmoitukseen jäsenhakemuslomakkeella internetissä tai sähköpostitse.
Rekisterin tietoja luovutetaan tarpeen vaatiessa seuran toimijoille. Esim. katsastuslistat katsastusmiehille tai jäsenlista jäsen- ja muiden maksujen keräämiseen. Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille seuran toimesta. Tietoja käsittelevät henkilöt kirjautuvat rekisteriin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla
Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin henkilö on RTM ryn jäsen.
Rekisteriin tallennetut henkilötiedot poistetaan kun henkilön jäsenyys seurassa päättyy.
Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein. Digitalista rekisteriä suojataan ajan tasalla
olevalla tietoturvaohjelmistolla ja siitä otetaan varmuuskopiot.
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu kirjautumalla
SUULIiN omilla henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksillaan. Tarkastus- tai oikaisupyyntö voidaan myös
tehdä toimittamalla pyyntö tietohallintovastaavalle.
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua ilman aiheetonta viivytystä
edellyttäen, että;
• henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä
muutoin käsiteltiin;
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•
•
•

rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta
laillista perustetta;
henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

13
Oikeus käsittelyn
rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos
• rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden;
• käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan
niiden käytön rajoittamista;
• rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity
tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

14
Oikeus peruuttaa
suostumus
15
Oikeus siirtää
tiedot järjestelmästä toiseen
16
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset
tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä
koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.
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