
REKISTERISELOSTE	 		

Henkilötietolain			(523/1999)			10			§			mukainen			rekisteriseloste	 		

1 Rekisterin			nimi	 		
Mikkelin   Voimistelijoiden   ry   (MiVo)   jäsenrekisteri   

2 Rekisterinpitäjä	 		
Nimi: Mikkelin   Voimistelijat   ry   
Verkkosivut: www.mivo.fi   
Osoite: Pohjolankatu   20,   50120   Mikkeli   
Puh. 040-737   5330   
Sähköpos�:  toimisto@mivo.fi   

  

2.1 Rekisteriasioista			vastaava			henkilö	 		
Nimi: Tarja   Ikonen   
Osoite: Pohjolankatu   20,   50120   Mikkeli   
Puh. 040-737   5330   
Sähköpos�:  toimisto@mivo.fi   

  

3 Henkilötietojen			käsittelyn			tarkoitus			/			Rekisterin			käyttötarkoitus	 		
Rekisterin   tarkoituksena   on   kerätä   MiVon   jäsenistä   yhdistyslain   (503/1989)   11   §:n   vaa�mat   henkilö�edot   ja   
muut   yhdistyksen   toimintaa   varten   tarpeelliset   �edot.   Yhteys-   ja   jäsenyys�etoja   kerätään   jäsen-   ja   
asiakasasioiden   hoitamista,   �edotusta   ja   laskutusta   varten.   Tiedoista   voidaan   koota   �lastoja,   joista   
yksi�äistä   jäsentä   ei   ole   mahdollista   tunnistaa.   

Tiedo�amiseen   henkilö�etojen   käsi�elyn   oikeusperusteena   on   suostumus,   jonka   asiakas   antaa   
ilmoi�autumalla   seuran   jäseneksi   jäsenrekisteri   Hoikaan.   Jäsenrekisterin   �edot   kerätään   henkilön   
rekisteröityessä   ensimmäistä   kertaa   järjestelmään.    

Henkilö�etojen   käsi�elyssä   on   huomioitu   25.5.2018   alkaen   noudate�avan   EU:n   �etosuoja-asetuksen   
ase�amat   vaa�mukset.   

  

4 Rekisterin			tietosisältö	 		
Rekisteriin   kerätään   pakollisina   �etoina   yhdistyslain   (503/1989)   11   §:n   vaa�mat   henkilö�edot,   eli   jäsenen   
täydellinen   nimi   ja   ko�paikka.    Lisäksi   rekisteriin   kerätään   seuraavat   �edot:   

● Jäsenten   yhteys�edot   (pos�osoite,   puhelin   ja   sähköpos�)   
● Jäsenen   syntymäaika   ja   sukupuoli   
● Jäsenyys�edot   (jäsentyyppi,   toimenkuva,   jäsennumero,   jäsenyyden   alkamisajankohta,   asioinnissa   

käyte�ävä   kieli)   
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● Jäsen-   ja   muut   maksu�edot   jumpista,   leireistä   ja   tapahtumista   (laskutukset   ja   maksusuoritukset   
sekä   oste�ujen   palveluiden   historia)   

● Alaikäisen   lapsen   vanhemman   �edot   
● Liikkumiseen   vaiku�avat   terveys�edot,   joista   ohjaajan   on   hyvä   olla   �etoinen   
● Vies�ntä-   ja   markkinoin�lupa   
● Alaikäisen   turvallisuuteen   lii�yviä   asioita,   kuten   saako   lapsi   kulkea   jumpasta   yksin   ko�in   

		

5 Rekisterin			tietolähteet	 		
Jäsenrekisteriin   kirja�avat   �edot   saadaan   jäsenen   omalla   ilmoituksella.     

6 Tietojen			luovuttaminen			ja			tietojen			siirto			kolmansille			osapuolille	 		
Rekisteriin   tallenne�uja   �etoja   ei   säännönmukaises�   luovuteta   yhdistyksen   ulkopuolelle,   ei   myöskään   
EU-alueen   tai   ETA:n   ulkopuolelle.   Suomen   Voimisteluliitolla   on   oikeus   käy�ää   jäsen�etoja   oman   
�etoturvaselosteen   pui�eissa.   

7 Rekisterin			suojauksen			periaatteet	 		
MiVo   vastaa   Hoika-jäsenrekisterin   käy�öoikeuksien   myöntämisestä   ja   valvonnasta.   Rekisterin   käy�ö   vaa�i   
henkilökohtaisen   käy�äjätunnuksen   ja   salasanan.   Rekisteriin   annetaan   käy�öoikeudet   vain   niitä   toiminnan   
kannalta   väl�ämä�ä   tarvitseville.   Rekisterin   kaikkeen   sisältöön   on   pääsy   IT-järjestelmätoimi�ajalla   sekä   
yhteisrekisterinpitäjillä   eli   Voimisteluliiton   pääkäy�äjillä.     

MiVo   on   muodostanut   Hoika-jäsenrekisteriin   erilaisia   oikeusryhmiä   ja   näiden   ylläpidosta   vastuu   on   seuralla.   
Oikeus   omien   ryhmien   �etojen   katseluun   on   seuran   vastuuohjaajilla.   Seuran   hallituksella   ja   
toiminnanjohtajalla   on   oikeus   nähdä   jäsenrekisterissä   olevat   �edot   ja   jäsenen   niin   toivoessa   muokata   
jäsenrekisterin   �etoja.     

Henkilö�edot   on   suoja�u   ulkopuoliselta   käytöltä   ja   jäsen�etojen   käy�öä   valvotaan.   MiVo:n   ulkopuolelle   
lähete�ävät   henkilö�edot   salataan.   Käytetyt   työasemat   ja   tallennusmediat   ovat   sala�u.   Manuaalises�  
käsiteltävä   �eto   säilytetään   lukitussa   �lassa.     



8 Tarkastusoikeus	 		
Rekisteröitynyt   ylläpitää   itse   omia   henkilö�etojaan   Hoika-jäsenrekisterissä   yhteys�etojen   ja   suostumuksien   
osalta.   Rekisteröityneellä   on   mahdollisuus   tarkistaa   ja   muokata   omat   henkilö�etonsa   kirjautumalla   
rekisteriin   henkilökohtaisella   käy�äjätunnuksella   ja   salasanalla.   Erityistapauksissa   MiVo:n   edustaja   voi   
muokata   rekisterin   �etoja   rekisteröityneen   tai   seuran   suostumuksella.    Suostumuksen   peruu�aminen   ja   
�etojen   poistaminen   jäsenrekisteristä   tarkoi�aa   jäsenyyden   peruuntumista   he�   kun   �edot   ovat   poiste�uja.   
Pyynnön   �etojen   poistamiseen   ja   suostumuksen   jäsenrekisteri�etojen   käy�öön   tulee   tehdä   kirjallisena   
seuran   yhteyshenkilölle.    

MiVo   säily�ää   henkilö�etojasi   vain   niin   kauan   kuin   se   on   tarpeellista   rekisterin   käy�ötarkoitusten  
toteu�amiseksi.   Tietoja   voidaan   säily�ää   kauemmin   niiltä   osin   kuin   se   on   tarpeen   laissa   asete�ujen   
velvollisuuksien   hoitamiseksi.   

  

9 Rekisteritietojen			korjaaminen	 		
Rekisterinpitäjän   on   ilman   aiheetonta   viivytystä   oma-aloi�eises�   tai   rekisteröidyn   henkilön   vaa�muksesta   
oikaistava,   poiste�ava   tai   täydenne�ävä   rekisterissä   oleva,   käsi�elyn   tarkoituksen   kannalta   virheellinen,   
tarpeeton,   puu�eellinen   tai   vanhentunut   henkilö�eto.     


