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

Laatimispäivä  
20.10.2017 

 
 
1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Oulun Luistelukerho ry 

Osoite 

Teuvo Pakkalan katu 11, 90130 Oulu 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

puheenjohtaja@oulunluistelukerho.fi, puh. 040 8365532 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Jari Märsynaho 
Osoite 

Teuvo Pakkalan katu 11, 90130 Oulu 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

rahastonhoitaja@oulunluistelukerho.fi 

3 
Rekisterin 
nimi 

Oulun Luistelukerho ry:n jäsenrekisteri 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Rekisterin tarkoituksena on kerätä jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11§:n Jäsenluettelo vaatimat 
henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja 
kerätään jäsenasioiden hoitamista, laskutusta ja viestintää varten. 
 
 
 
 
 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Rekisteriin kerätään yhdistyslain (503/1989) 11§:n vaatimat henkilötiedot eli jäsenen täydellinen nimi 
ja kotipaikka. Seuran jäseneksi liitytään useimmiten taitoluistelukoululaisena. 
 
Lisäksi kerätään seuraavat tiedot: 
- henkilötunnus luistelukoululaisen luistelukouluvakuutusta varten 
- laskutusosoitetiedot 
- alaikäisen jäsenen kohdalla vähintään yhden huoltajan nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite 
- lisäksi lisätietoihin voi halutessaan laittaa taitoluistelukoulun ryhmätoiveen, luistelutaustakuvauksen 
tms. 
 
Kilpailevien luistelijoiden syntymäajat tarvitaan maksettujen kilpailulisenssien ja vakuutuksettomien 
kilpailulupien todentamiseen.  

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot jäseneksi liittymisvaiheessa saadaan jäsenen tai tämän vanhemman 
omalla ilmoituksella sähköisen taitoluistelukoulun ilmoittautumislomakkeen kautta. Nämä tiedot 
luistelukouluvastaava toimittaa seuran jäsenrekisterin ylläpitäjälle eli seuran rahastonhoitajalle, 
 
Myöhemmin jäsentiedot päivitetään tarvittaessa ja uuden kauden alkaessa. Tällöin nimetyt 
joukkueenjohtajat tai vastuulliset valmentajat/ohjaajat lähettävät ryhmiensä luistelijoiden tiedot 
sähköisesti seuran jäsenrekisterin ylläpitäjälle. 
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Jäsenrekisteriin tallennettuja laskutuksen kannalta oleellisia tietoja luovutetaan seuran käyttämän 
ammattimaisen tilitoimiston käyttöön kuukausimaksujen laskutusta varten.  
 
Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille tai vakuutusyhtiöille lain tai muiden asetusten niin vaatiessa 
sekä Suomen Taitoluisteluliittoon. 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 
 

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei ole lähtökohtaisesti ole tarvetta siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.  

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Pääsääntöisesti rekisterin tietoja ei käsitellä manuaalisesti.  
 
Seura käyttää jäsenen/luistelijoiden tietoja (etunimi ja sukunimi sekä ryhmä) kevätnäytöksen 
käsiohjelmassa. Jäsenellä on mahdollisuus kieltää nimensä käyttö tässä yhteydessä.  

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Tiedot tallennetaan sähköisesti ja niitä säilytetään henkilön jäsenyyden ajan tai kunnes kaikki 
velvoitteet Oulun Luistelukerho ry:lle on suoritettu. Reksteritiedot hävitetään niin, etteivät asiakirjat 
pääse missään käsittelyvaiheessa asiattomien haltuun.  

 


