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Laatimispäivä 25.5.2018
1. Rekisterinpitäjä
Villähteen Nuorisoseura r.y. (Ns Y-tunnus 0194506-5)
Villähteen Nuorisoseura r.y. / Willi – Villähteen tanssin ja liikunnan kerho
Villähteen Nuorisoseura r.y. / Wanha Willähti -kerho

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilöt ja yhteystiedot
Rauno Grönroos, Villähteen Nuorisoseura r.y.
rauno.gronroos@phnet.fi, p. 040-0798131
Mari Brunou, Willi – Villähteen tanssin ja liikunnan kerho
williseura@gmail.com, p. 045-1314353
Matti Heikkilä, Wanha Willähti –kerho
mattihei@hotmail.com, p. 044-5638812

3. Rekisterien nimet
Villähteen Nuorisoseura r.y. jäsenrekisteri
Willi – Villähteen tanssin ja liikunnan kerhon harrastajarekisteri
Wanha Willähti – kerhon jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
Rekisterit on perustettu Yhdistyslaissa mainitun jäsenluettelon ylläpitämiseksi (Yhdistyslaki 26.5.1989/503,
11 §). Nuorisoseurarekisteri palvelee Willi – Villähteen tanssin ja liikunnan harrastekerhon sisäistä
tiedottamista, harrastemaksujen perintää ja tilastollisia tarkoituksia sekä toiminnan kehittämistä ja
suunnittelua.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on:
• yhdistyslain mukaisen jäsenluettelon ylläpito
• harrastajia ja perheitä koskeva tiedottaminen ja yhteydenpito
• harrastustoiminnan sekä tapahtuminen järjestäminen
• toiminnan kehittäminen, tilastointi ja raportointi
Willi käyttää nuorisoseurarekisteriä, jonka rekisteriseloste löytyy täältä:
https://nuorisoseurat.fi/jasenseuroille/nuorisoseurarekisteri/

5. Rekisterien tietosisältö
Rekistereissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja:






Harrastajan nimi, syntymäaika, sukupuoli
Alaikäisen lapsen huoltajan nimi, osoite ja puhelinnumero
Toimintaryhmä-, tapahtuma ja kurssiosallistumiset
muut mahdolliset perheen itsensä tiedottamat asiat

Kesäleiriä varten kerätään edellä mainittujen lisäksi erikseen syntymäaika ja sosiaaliturvatunnus, allergiat,
lapsen valokuvauslupa, lupa itsenäisesti leiriltä poistumiseen kotiin lähdettäessä sekä huoltajan
yhteystiedot: osoite ja puhelinnumero. Vanhemmat antavat kaikki tiedot itse ilmoittaessaan lasta
harrastekerhoon/leirille. Leiriläisiä koskevia tietoja sähköisen reksiterin lisäksi säilytetään leiripaikalla
lukitussa tilassa.

Harrastekerhotunnilla ohjaajilla on mukana lapsen nimi ja vanhemman puhelinnumero hätätilanteita
varten. Yhteystiedot säilytetään tunnin ajan suljetussa tilassa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään esim. jäseneksi liityttäessä tai jäsenyyden tai yhteistyön
aikana. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan muuttuneet tietonsa Villähteen Nuorisoseuralle, Willi –
Villähteen tanssin- ja liikunnan kerholle tai Wanha Willähti –kerholle.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin, eikä niitä siirretä EU:n tai ETA-alueen
ulkopuolelle.

8. Suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika
Henkilörekisterit on suojattu salasanalla. Rekisterin tietoihin on pääsy vain määritellyillä henkilöillä
heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Rekisterin tietoja säilytetään niin kauan, kuin ne ovat
tarpeen rekisterin tarkoituksen toteuttamiseksi.
• Yhdistyksen harrastajajäsenen henkilötietoja säilytetään vain tarpeellinen aika. Willi – Villähteen tanssinja liikunnan kerhon harrastekausi on voimassa kalenterivuoden kerrallaan. Jos harrastaja lopettaa
harrastuksen tiedot nuorisoseurarekisteristä poistetaan vuoden loppuun mennessä. Erikseen pyydettäessä
tiedot Nuorisoseurarekisteristä voidaan poistaa kesken harrastekauden.

9. Rekisteröidyn oikeudet
Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat
henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen poistamista.
Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilöille.
Muut oikeudet: Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai
pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä
valvontaviranomaiselle. Epäillystä tietosuojaloukkauksesta ilmoittaa yhdistyksen johtokunta ja
tietosuojavastaava epäillyn loukkauksen kohteelle 72 tunnin kuluessa epäillystä loukkauksesta.

10. Verkkosivuja koskeva tietosuoja (Villähteen Nuorisoseura r.y., Wanha Willähti -kerho)

Keitä olemme
Verkkosivustomme osoitteet ovat: http://www.villahteennuorisoseura.fi ja http://www.wanhawillahti.fi/

Mitä henkilötietoa keräämme ja miksi

Kommentit
Kun sivuston käyttäjät jättävät kommentteja sivustolle, keräämme kommenttilomakkeessa olevat tiedot,
sekä käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen versiotiedot roskaviestien tunnistamisen helpottamiseksi.
Kun vierailijat jättävät kommentin tälle sivustolle keräämme tiedon, joka on näkyvissä
kommentointikentissä, IP-osoitteen sekä selaimen versioon liittyvät tiedot. Sähköpostiosoitteesta luotu
anonymisoitu hajautustieto (hash) voidaan lähettää Gravatar-palveluun, jotta tiedetään onko kommentoija
palvelun käyttäjä. Gravatar-palvelun tietosuojaseloste löytyy osoitteesta https://automattic.com/privacy/.

Media
Mikäli lataat kuvia näille sivustoille, sinun tulee välttää sellaisten kuvien lataamista, joissa on tallennettu
paikkatieto (EXIF GPS). Sivuston vierailijat voivat ladata ja katsoa paikkatietoa kuvista, joita sivustolla on.

Yhteydenottolomakkeet
Sivustoilla ei ole käytössä yhteydenottolomakkeita.

Evästeet
Jos jätät kommentin sivustolle, voit valita nimen, sähköpostiosoitteen ja url-osoitteen tallennuksen
evästeeseen. Tämä toiminto lisää käyttömukavuutta, koska lomaketta ei tarvitse täyttää jokaisella kerralla
uudelleen kommenttia lisätessä. Evästetieto poistetaan selaimesta vuoden kuluttua tai kun tyhjennät
selaimen välimuistin.
Mikäli sinulla on tili ja kirjaudut sivustolle asetamme väliaikaisen evästeen, joka päättelee tukeeko selaimesi
evästeitä vai ei. Tämä eväste ei sisällä henkilötietoa ja se poistetaan kun selainikkuna suljetaan.
Kun kirjaudut sisään asetamme useita evästeitä, jotka tallentavat kirjautumis- sekä näyttöasetuksesi.
Kirjautumisevästeet poistetaan kahden vuorokauden kuluessa, näyttöasetuksiin liittyvät evästeet poistuvat
vuoden päästä tai kun tyhjennät selaimen välimuistin. Mikäli valitset “Muista minut” kirjautumisen
yhteydessä, kirjautumistietojasi säilytetään kahden viikon ajan. Mikäli kirjaudut ulos, kirjautumiseen
liittyvät evästeet poistetaan samassa yhteydessä.
Mikäli julkaiset artikkelin tai muokkaat olemassa olevaa tallennamme selaimeen evästeen, joka sisältää
muokattavan artikkelin ID:n. Eväste vanhenee yhdessä vuorokaudessa.

Muilta sivustoilta upotettu sisältö
Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.).
Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi
kolmannen osapuolen sivustolla.
Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen
seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien
vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

Analytiikka
Saatamme käyttää analytiikan tarjoamia tietoja esim. käytettävistä selaimista, näytön resoluutioista yms.
parantaaksemme käyttäjien käyttökokemusta sivuillamme.

Kenelle jaamme tietosi
Emme jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

Kuinka kauan säilytämme tietoa
Mikäli jätät kommentin, kommenttia ja sen metatietoa säilytetään toistaiseksi. Tämä tehdään siksi, että
voimme tunnistaa ja hyväksyä seuraavat kommentit automaattisesti sen sijaan, että säilyttäisimme ne
moderointijonossa.
Tallennamme rekisteröityneiden käyttäjien (jos sellaisia on) käyttäjäprofiilien tiedot. Kaikilla käyttäjillä on
mahdollisuus nähdä, muokata ja poistaa omia henkilötietojaan milloin vain. Ainoastaan käyttäjänimeä ei voi
muuttaa. Verkkosivuston ylläpitäjät voivat nähdä ja muokata käyttäjäprofiilien tietoja.

Mitä oikeuksia sinulla on omaan tietoosi
Mikäli sinulla on käyttäjätili tälle sivustolle tai olet jättänyt kommentteja, voit pyytää koostetiedostoa
omista henkilötiedoistasi, sisältäen kaiken henkilötiedon, jonka olet meille antanut. Voit myös pyytää
henkilötietojesi poistoa. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on
säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

Minne lähetämme tietosi
Vierailijoiden kommentteja saatetaan tarkistaa automatisoidun roskapostiestopalvelun kautta.

Omat yhteystietosi
Halutessasi kysyä omista tiedoistasi, muokata tai poistaa omia tietojasi ole yhteydessä kohdan 2.
henkilöihin.

Kuinka suojelemme henkilötietojasi
Teemme parhaamme verkkosivujen hosting palvelun (https://www.wmhost.com/) tarjoajan kanssa
yhteistyössä taataksemme parhaan mahdollisen tietosuojan tiedoillesi.

Miten toimimme tietomurron tapahtuessa
Epäillystä tietosuojaloukkauksesta ilmoittaa yhdistyksen johtokunta ja tietosuojavastaava epäillyn
loukkauksen kohteelle 72 tunnin kuluessa epäillystä loukkauksesta.

