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Käsittelyn tarkoitukset
Tietojen kerääminen:
-

Uutiskirjerekisteri WAU ry:n toiminnan, lasten liikunnan ja muun harrastus- ja kerhotoiminnan
viestintää ja tiedottamista varten

Tallentaminen, säilyttäminen ja tuhoaminen:
-

WAU ry:n toiminta koskee huoltajia, toiminnasta vastaavia tahoja ja henkilöitä sekä muita
WAU ry:n tai muusta WAU ry:n toiminnasta kiinnostuneita. Ko. henkilöiden tiedot kertyvät
sähköisesti eri lähteistä WAU ry:n uutiskirjerekisteriin

Yrityskontaktit -rekisteri kertyy seuraavista lähteistä:
-

-

-

Henkilöiltä itseltään hänen rekisteröityessään WAU ry:n uutiskirjeen tilaajaksi www.wau-ry.fi
-sivuston kautta
Henkilön, kuten vanhemman, rekisteröidessä/ilmoittaessa huollettavansa
Sporttis-järjestelmän kautta WAU! -kerhoon (ks. erillinen Sporttis.net -seloste tietojen
käsittelytoimista. Huom. lasten/kerholaisten tietoja ei kerätä uutiskirjerekisteriin)
Henkilön ollessa vastuutahona, kerho-ohjaajana tai yhteyshenkilönä WAU ry:n
kerhotoiminnassa Sporttis.net -järjestelmässä (Huom. vastuutahot ovat sitoutuneet WAU ry:n
toimintaan sopimuksella. Vastuutaho pääsee Sporttis.net:ssä hallitsemaan omia tietojaan
milloin vain.)
WAU ry:n lahjoittajilta heidän hyväksyessään uutiskirjeen vastaanoton lahjoitusta tehdessä
(ks. erillinen lahjoittajia koskeva seloste tietojen käsittelytoimista)

Uutiskirjerekisteristä on aina mahdollista poistua ilmoittamalla tästä rekisterin ylläpitäjälle ja
poistumalla rekisteristä uutiskirjeessä olevan poistumislinkin kautta.
Tietojen muokkaaminen, muuttaminen:
-

Uutiskirjeen saaja voi pyytää poistamaan tai muokkaamaan tietonsa milloin vaan. Tämän voi
myös tehdä suoraan uutiskirjeessä olevasta poistumislinkistä

Viestintäkäyttö:
-

WAU ry voi lähettää viestejä koskien WAU ry:n toimintaa, lasten liikuntaa ja
harrastus/kerhotoimintaa koskien. Viestin lähettäjänä on xxx.xxx@wau-ry.net

Luovuttaminen:
-

WAU ry ei luovuta rekisterin tietoja muille osapuolille

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä:
-

Huoltajat/vanhemmat
Toiminnan vastuutaho kuten kerho-ohjaajat, toiminnan vastuuhenkilöt
Lahjoittaja/tukija
Uutiskirjeen tilaajat

Kuvaus henkilötietoryhmistä:
Yritysrekisteri kerää seuraavat tiedot
Nimi
Sähköpostiosoite
Tieto rekisteröityneen ryhmästä
Vastaanottajaryhmät:
-

Tietoja ei luovuteta muille vastaanottajille.

Kolmannet maat ja kansainväliset järjestöt, joihin tietoja siirretään tai tieto siitä, ettei henkilötietoja
siirretä kolmansiin maihin tai kansainvälisiin järjestöihin:
-

Tietoja ei siirretä

Asianmukaisia suojatoimia koskeva dokumentaatio, jos henkilötietoja siirretään kolmansiin maihin tai
kansainvälisiin järjestöihin tietosuoja-asetuksen 49 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa
tarkoitetulla siirrolla:
-

Tietoja ei siirretä kolmansiin maihin tai kansainvälisiin järjestöihin

Tietojen säilytysajat, tai sen määrittämisen kriteerit:
-

Tietoja säilytetään lähteestä riippuen vähintään kaksi vuotta, jonka jälkeen WAU ry on
velvollinen hävittämään tiedot

Kuvaus tietosuoja-asetuksen 32 artiklan 1 kohdan mukaisista teknisistä ja organisatorisista
turvatoimista:
-

Rekisteriä ei säilytetä manuaalisesti
Tiedot on tallennettu sähköisesti ja ne on suojattu asianmukaisesti, eikä siihen pääse käsiksi
kuin rekisteriä hoitavat henkilöt
Rekisteristä on aina mahdollista poistua uutiskirjeessä olevan poistumislinkin kautta tai
tietoja on mahdollista päivittää ilmoittamalla rekisterin ylläpitäjälle
Rekisterin ylläpitäjä ei luovuta tietoja eteenpäin muille osapuolille, vaan niitä käytetään vain
tarkoituskohdan mukaisesti

