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TIETOSUOJASELOSTE
1

YLEISTÄ
Tämä tietosuojaseloste antaa EU:n
edellyttämiä tietoja rekisteröidylle.
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tietosuoja-asetuksen

("Tietosuoja-asetus")

REKISTERINPITÄJÄ JA REKISTERINPITÄJÄN YHTEYSTIEDOT
Rekisterinpitäjänä toimii Kaakon Golf ry. tämän tietosuojaselosteen mukaisesti Golf-liiton
ja golfseuran käyttämässä NexGolf -järjestelmässä..
Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö ja yhteystiedot: Marja Tulikoura (sihteeri@kaakongolf.fi)
tai Sami Tervo (sami.tervo@kaakongolf.fi).
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REKISTERIN NIMI
Jäsenrekisteri, NexGolf, joka on tarkoitettu seuran oman jäsenistön jäsensuhteiden
hallintaan. Rekisteriin on rekisteröity henkilöt, jotka ovat seuran jäseniä (täys-, kannatustai juniorijäsen) ja / tai osakkaita.
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HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET JA OIKEUSPERUSTE
Alla olevassa taulukossa on yhteenveto käsiteltävien henkilötietojen eri käyttötarkoituksista ja niihin sovellettavista oikeusperusteista sekä käsiteltävistä
henkilötietoryhmistä.
Käyttötarkoitus

Oikeusperuste

Henkilötietoryhmät

Golfliiton seuralta perimä
jäsenmaksu

Ydistyslain 3 luku, 11§:n
1 momentti

Nimi, syntymäaika

Jäsenlehden postitus
(paperi- tai digiversio)

Jäsenen jäsenmaksun
perusteella oikeuttaman edun
mukainen peruste

Nimi, osoite,
sähköpostiosoite

Asiakaspalvelu

Jäsenen jäsenmaksun
perusteella oikeuttaman edun
mukainen peruste

Nimi, syntymäaika,
sähköpostiosoite

Osakerekisterin ylläpito

Osakeyhtiölain vaatima
rekisteri

Nimi, osoite,
syntymäaika,
osakenro.

Laskutustapahtumat

Osapuolten välisen
sopimuksen täytäntöönpano

Nimi, osoite tai / ja
sähköpostiosoite
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HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA TAI SÄILYTYSAJAN
MÄÄRITTÄMISKRITEERIT
Jäsenrekisteri ylläpidetään henkilön osalta niin kauan, kun henkilö on seurassa
jäsenenä. Henkilö poistetaan rekisteristä jäsenyyden päättyessä.
Osakerekisterissä henkilön tietoja pidetään niin kauan, kun osakkeen omistus on
osakkaalla. Osakkuuden lakattua henkilön tiedot poistetaan rekisteristä.
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HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT JA VASTAANOTTAJARYHMÄT
Henkilötiedot (nimi, osoite, syntymäaika) luovutetaan Suomen Golfliitolle jäsenlehden
postitusta varten sekä ne toimivat liiton seuralta veloittamien jäsenmaksujen pohjana.
Golfliitto noutaa seurakohtaiset tiedot NexGolf –järjestelmästä. Erillisiä tiedostoja
jäsenistön tiedoista ei lähetetä.

Henkilötietojen siirtäminen
Rekisterinpitäjä käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä, mutta tietoja ei siirretä EU:n
tai ETA:n ulkopuolelle. Tietojen siirrossa käytetään CSV -tiedostoja.
Rekisterinpitäjä tekee asianmukaisen tietosuojan ja -turvan varmistamiseksi tietosuojaasetuksen edellyttämän sopimuksen käyttämiensä henkilötietojen käsittelijöiden kanssa.
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HENKILÖTIETOJEN LÄHTEET
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään.
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REKISTERÖIDYN OIKEUDET

8.1

Tarkastus- ja siirto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus käsitellä ja muokata omia tietojaan rekisterissä
henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen turvin. Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn
henkilötietoja, tämä tapahtuu rekisteröidyn pyynnöstä (sähköpostitse tehtävä pyyntö).

8.2

Tietojen korjaaminen, poistaminen sekä käsittelyn vastustaminen
Rekisteröidyllä on myös oikeus oikaista tai poistaa, tai pyytää rekisterinpitäjää
oikaisemaan tai poistamaan, henkilötietojaan ja hän voi kieltää henkilötietojensa
käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksiin. On huomioitavaa, että tietojen poistaminen
järjestelmästä aiheuttaa jäsenyyden päättymisen.
Rekisteröidyllä on myös omien käyttäjätunnustensa turvin tietyissä tilanteissa oikeus
rajoittaa, tai pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista, tai muuten vastustaa
käsittelyä. Lisäksi rekisteröity voi pyytää itse toimittamiensa tietojen siirtoa
koneluettavassa muodossa tietosuoja-asetukseen perustuen.

8.3

Oikeus peruttaa suostumus
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Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja suostumuksen perusteella,
rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa. Suostumuksen peruuttaminen ei
vaikuta ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
8.4

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojensa käsittely ole lainmukaista,
hänellä on oikeus tehdä asiassa valitus valvontaviranomaiselle.

8.5

Oikeuksien käyttäminen
Kaikki tässä mainitut pyynnöt tulee toimittaa yllämainitulle rekisterinpitäjän
yhteyshenkilölle. Varaudu tarpeen mukaan todistamaan henkilöllisyytesi käyttäessäsi
rekisteröidyn oikeuksia.
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HENKILÖTIETOJEN SUOJAUS
Rekisterissä olevien henkilöiden tiedot on suojattu rajaamalla järjestelmän käyttöoikeudet vain niitä toimensa hoitamisen vuoksi tarvitseville. Järjestelmää käytetään
suojatussa verkkoyhteydessä.
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