Tapahtumarekisteri
Tämä on Sporticus ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR)
mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 8.4.2021. Muokattu viimeeksi 8.4.2021.
1. Rekisterinpitäjä
Sporticus ry
Osoite: Opiskelijatila L143, PL35 40014, Jyväskylän yliopisto
2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Irina Khanoukaeva, sporticus.hallitus@gmail.com
3. Rekisterin nimi
Sporticus ry:n tapahtumarekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen tarkempana käyttötarkoituksena on Sporticus ry:n tapahtumien järjestäminen ja
laskutus sekä Sporticus ry:n toiminnan suunnittelu ja kehittäminen. Rekisteriin tallennetaan tietoja
Sporticus ry:n ja rekisteröityjen välistä yhteydenpitoa varten.
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja: Jäsenen etu- ja sukunimi, yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite) sekä ruoka-aineallergiat.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot saadaan henkilön omatoimisesta ilmoittautumisesta tapahtumaan. Arkaluonteisina
henkilötietoina pidettävät ruoka-aineallergiat henkilö ilmoittaa itse ja täten antaa nimenomaisen
suostumuksensa niiden käsittelyyn (Henkilötietolaki 12.1 kohta 1).
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Sporticus ry:n kerätessä ilmoittautumiset omilta jäseniltään jonkun toisen tahon järjestämään
tapahtumaan, tiedot luovutetaan tapahtuman järjestävälle taholle.
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Keräämme ainoastaan sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä ja tarpeellisia käsittelytarkoituksen kannalta. Tietoja ei kerätä eikä säilytetä suurempia määriä eikä kauemmin kuin on
tarpeellista kyseiseen tarkoitukseen. Henkilötietoja sisältävä aineisto on suojattu asianmukaisin
teknisin ratkaisuin ja pääsy henkilötietoihin on vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä.
Tietoihin, ohjelmiin ja järjestelmiin pääsy on rajattu vain tehtäviä hoitaville henkilöille teknisin
keinoin (käyttäjätunnukset, salasanat).
Rekisterinkäyttäjiä sitoo salassapitovelvollisuus.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia
mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Henkilöllä on
oikeus vaatia rekisterissä olevan epätarkan, virheellisen tai vanhentuneen tiedon korjaamista, tai
tietyissä tilanteissa tiedon poistamista.
Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee
lähettää sähköisesti rekisterinpitäjälle sporticus.hallitus@gmail.com. Rekisterinpitäjä voi pyytää
tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle
EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen
rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset
oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.
Pyynnöt tulee lähettää sähköisesti rekisterinpitäjälle sporticus.hallitus@gmail.com. Rekisterinpitäjä
voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa
asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

