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Henkilötietolain (523/99) 10§ mukainen REKISTERISELOSTE
1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Rock'n'Roll Dance Club Comets ry (Y-tunnus 1032879-8)
Postitusosoite: Rock'n'Roll Dance Club Comets ry / Pirja Vitikka, Tehtaankatu 24 A 8, 00140
Helsinki
Sähköpostiosoite: info@comets.fi
2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Nimi: Pirja Vitikka
3. Rekisterin nimi
Cometsin jäsenrekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Jäsenrekisteriä pidetään yhdistyslain 11 pykälän vaatimana. Lisäksi rekisterin tietoja käytetään
o

Kurssi-ilmoittautumisten ja osallistumisten keräämiseen

o

Jäsenmaksujen ja kurssimaksujen laskutukseen ja tarvittaessa perintään

o

Seuran jäsentiedotukseen

o

Seuravalmentajien valmennus- ja koulutustietojen tallentamiseen

o

Seuran toimihenkilöroolien määrittelyyn

5. Rekisterin tietosisältö
Jäsenen henkilötiedot:
nimi, osoitetiedot, puhelinnumero(t), sähköiset yhteystiedot, syntymäaika, sukupuoli,
mahdolliset huoltajien nimi- ja yhteystiedot, oikeus alennettuun kurssihintaan
valmennuskaudella
Jäsenyystiedot:
jäsennumero, jäsenmaksutiedot, kurssimaksutiedot, toimihenkilöroolit, tietojen luovutuskielto
(Lisätietoja järjestölleni -kenttään rekisteröityessä)
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rock'n'Roll Dance Club Comets ry:n jäsenet pitävät jäsenrekisterin käyttäjinä jäsentietonsa
ajantasaisena. Kurssien valmentajat päivittävät kursseille osallistumistiedot kurssien yhteydessä.
Pankki toimittaa laskujen maksutiedot viitesiirtoaineistona. Seuran toimihenkilöille määritellään
roolin mukainen käyttöoikeus rekisteriin.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Maksamattomien laskujen takia voidaan mahdolliselle perintäpalveluyhteistyökumppanille
luovuttaa seuraavia tietoja: Jäsenen etunimi, sukunimi tai huoltajan etunimi, sukunimi, jäsenen
yhteystiedot, jäsenen syntymäaika, laskutukseen liittyvät tiedot.
Yksittäisten henkilöiden henkilötietoja ei luovuteta muihin tarkoituksiin. Jäsentietoja ja jäsenten
osallistumistietoja luovutetaan luokiteltuina summatietoina Helsingin kaupungille
toiminta-avustuksen hakemista varten.
8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle
Ei tietojen luovutuksia EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Jäsentiedot säilytetään luottamuksellisina ja vain jäsenpalvelua hoitavat henkilöt voivat käsitellä
henkilötietoja. Rekisteri on suojattu salasanoilla ja rekisteriä käyttävien henkilöiden
käyttäjäoikeudet on rajattu henkilön tehtävien mukaan.
Rekisteri on tallennettuna Taikala Oy:n ylläpitämään MyClub-nimiseen palveluun. Taikala Oy:n
ylläpitämän MyClub-palvelun Tietosuojaseloste löytyy osoitteesta
https://www.myclub.fi/tietosuojaseloste/.
10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus
Rekisteröidyllä on mahdollisuus sisäänkirjautua myClub-jäsentiliinsä ja tarkastaa omat tietonsa.
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä
kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on mahdollisuus sisäänkirjautua myClub-jäsentiliinsä ja tarkistaa omat tietonsa.
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen
kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon rekisteröidyn
vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan
henkilöön tiedon korjaamiseksi.
12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja
suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta
samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Jäsenen tulee tallentaa kielto
myClub-jäsentiliinsä.

