SUOMEN LADUN YHDISTYSPALVELU -SIVUSTON TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

2. Rekisterin yhteyshenkilö

3. Rekisterin nimi
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

5. Rekisterin tietosisältö

Suomen Latu ry
Radiokatu 20, 00240 Helsinki
044 722 6300
www.suomenlatu.fi
Johanna Yli-Opas
Suomen Latu ry
Radiokatu 20, 00240 Helsinki
+358405466518, johanna.yli-opas@suomenlatu.fi
tietojen selvityspyynnöt osoitteeseen: tietosuoja@suomenlatu.fi
YHDISTYSPALVELU -sivuston rekisteri
• Suomen Ladun (SL) yhdistyspalvelut -sivusto toimii
palvelusivustona yhdistyksille ja ajantasaisena tietopankkina
SL:n yhdistyksistä, yhdistysten luottamushenkilöistä sekä
SL:n työryhmistä ja toimikunnista.
• SL käyttää sivustoa yhdistysten tiedottamiseen, postituksiin,
ja laskutuksiin.
• Yhdistykset käyttävät sivustoa omaan toimintaan liittyviin
postituksiin, tiedotteisiin sekä voi linkittää tietoja suoraan
yhdistyksen verkkosivuille.
• Luottamushenkilötiedot julkaistaan luvan saannin jälkeen
SL:n kotisivuilla.
Yhdistyksen perustiedot, joita hallinnoidaan SL:ssa
nimi, yhdistyksen numero, aktiivisuus, toimialue, paikkakunta,
latualue ja maakunta, yhdistyksen logo, puhelinnumero ja
sähköposti, perustamispäivä, Y-tunnus, yhdistysrekisterinumero ja
rekisteröintipäivä sekä lisätietoja toiminnasta.
Yhdistysten luottamushenkilöt
Etu- ja sukunimi, puhelimet, osoitetiedot ja sähköpostiosoite sekä
luottamustehtävä
Yhdistyksien jäsenmaksut ja tilinumerot
Yhdistyksien asiakirjat
Asiakirjat voivat olla julkisia tai vain yhdistyksen näkyvissä.
Yhdistyksien toimintamuodot
Lajit joita yhdistyksessä harrastetaan, näkyvät netissä jäseneksi
liittymisen yhteydessä.
Välineet ja varusteet ja niiden lukumäärä
Toimintapisteet ja niiden yhteystiedot
Tapahtumakalenteri
Ilmoitetaan SL nettisivuilla näkyvä tapahtuma, tapahtuman lisätiedot
sekä sijainti.
SL:n työryhmien ja lajitoimikuntien jäsenten tiedot, nimi, yhdistys,
sähköposti ja postiosoite näkyvät vain toimistokäyttäjille ja
alueyhdyshenkilöille.
AINEISTOT
SL:n tallentamia asiakirjoja yhdistyskäyttäjille
Ohjeet (PDF) SL:n ohjeet sivuston käyttämiseen
OSOITELISTA
Valitaan henkilöt ja lähetetään sähköpostia yhdistyksien
luottamushenkilöille tai listataan tai tulostetaan tarrat postituksia
varten.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja
tietojen siirto EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle

Yhdistyksen pääkäyttäjä tallentaa tiedot palveluun.
Pääkäyttäjät kysyvät ennen tallentamista kaikilta
suostumuksen tietojen lisäämiseen. SL voi lisätä
käyttäjiä rekisteriin yhdistysten pyynnöstä jos
kaikilta rekisteröitäviltä on kysytty suostumus.
Yhdistysten yhdistyspalvelukäyttäjä pääsee
näkemään ja käyttämään palvelun yhdistyksille
tarkoitettuja osioita.
Yhdistyspalvelu-sivuston tietoja luovutetaan
sivuston ylläpitoa varten Koodiviidakko Oy:lle.
Rekisteritietoja ei luovuteta EU- tai ETA-maiden
ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

9. Tarkastusoikeus

10. Tietojen korjaaminen

11. Muut mahdolliset oikeudet

Tietojen ylläpito vaatii Suomen Ladun käyttäjän
hänelle antaman käyttäjätunnuksen sekä
salasanan. Laitteet säilytetään lukitulla alueella,
johon pääsy vaatii erillisen kulkuoikeuden tai
kulkuoikeudellisen saattajan. Laitteistossa olevan
sähköisen rekisterin käyttöön tarvitaan
käyttäjätunnus ja salasana, sekä ssl suojattu
yhteys, mikäli liikenne tulee suojaamattoman
verkon alueelta.
SL on varmistanut, että tietojen asianmukaisesta
ylläpidosta ja suojauksesta vastaava Koodiviidakko
Oy toimii tietoturvallisesti ja EU:n tietosuojaasetuksen mukaisesti. Tietojen suojaamiseksi on
tehty asianmukaiset tekniset ja organisatoriset
toimenpiteet.
Jäsenellä on oikeus saada tarkastaa itseään
koskevat tiedot. Pyynnöt esitetään kirjallisesti
osoitteeseen tietosuoja@suomenlatu.fi.
Jäsenellä on oikeus vaatia rekisterissä olevan
virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö on
esitettävä rekisteriasioista vastaavalle henkilölle
joko yhdistyksessä tai Suomen Ladussa.
Rekisterissä olevalla on oikeus pyytää poistamaan
tai anonymisoimaan hänestä tallennettuja tietoja,
jos laki ei velvoita niiden säilyttämistä.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus
toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos
rekisteröity katsoo, että rekisterinpitäjä ei ole
noudattanut toiminnassaan soveltuvaa
tietosuojasääntelyä.

Tietosuojaseloste on päivitetty 24.5.2018. Tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa ja uusin päivitetty
versio löytyy aina yhdistyspalvelut -sivustolta.

