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Käsittelyn tarkoitukset
Tietojen kerääminen:
-

Toiminnan laadun, turvallisuuden sekä laillisuuden takaamiseksi
Jäsenrekisteri WAU ry:n toiminnan, lasten liikunnan ja muun harrastus- ja kerhotoiminnan
viestintään
WAU ry:n toiminta koskee huoltajia, toiminnasta vastaavia tahoja ja henkilöitä sekä muita
WAU ry:stä tai WAU ry:n toiminnasta kiinnostuneita.

Tallentaminen, säilyttäminen ja tuhoaminen
Jäsenrekisteri kertyy seuraavista lähteistä:
-

Henkilöiden tiedot kertyvät pääasiallisesti sähköisesti Sporttis.net -järjestelmän kautta
Rekisteröidyn itsensä tai tämän huoltajan antamana tai yhdistyksen edustajan tallentamana

Jäsenrekisteristä on aina mahdollista poistua ilmoittamalla tästä rekisterin ylläpitäjälle
Tietojen muokkaaminen, muuttaminen:
-

Rekisterin kontaktihenkilö voi pyytää poistamaan tai muokkaamaan tietonsa milloin vain
ilmoittamalla siitä tietosuojayhteyshenkilölle

Viestintäkäyttö:
-

WAU ry voi lähettää viestejä WAU ry:n toimintaa, lasten liikuntaa ja harrastus-/kerhotoimintaa
koskien. Viestin lähettäjänä on WAU ry
Suoramarkkinointiin, suostumuksen antaneille

Luovuttaminen:
-

WAU ry ei luovuta rekisterin tietoja muille osapuolille

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä:
-

Kunta
Koulu
Ikäluokat
Toiminnan muoto
Aloitusajankohta

Kuvaus henkilötietoryhmistä:
Yritysrekisteri kerää seuraavat tiedot
Huoltaja(t)
Kotiosoite
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Kerholaisen nimi
sukupuoli
ikä
Puhelinnumero
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 kahdesta viiteen 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
Rekisterin ylläpitäjä ei luovuta tietoja eteenpäin muille osapuolille, vaan niitä käytetään vain
tarkoituskohdan mukaisesti

