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1

Rekisterin-
pitijii

Nrmr (y{unnus)

Oulun Pyrintd ry (0187732-2)

Osote

Hakakatu 5 90140 Oulu

N,'1 u r,1 yhteyst €dot ( esm pu helinv d<a-aikan a sAh kopostiosoit e)

yleisurhei lu@oulunpyrinto.fi

2
Yhteyshenki-
l6 rekisteriS
koskevissa
asioissa

Nmi

HeikkiAura
O sorte

Hakakatu 5 90140 Oulu

lvl ur,t yhteyst edot ( esm pu helinv rka-akan a sah kopostiosoite)

yleisurheilu@oulunpyrinto.fi

3
Rekisterin
nimi

Tietosuojaseloste

4
Henkil<itieto-
jen k5sittelyr
tarkoitus

Jdsenrekisterin henkilotietoja (nimi, osoite, puhelinnumero ja sdhk6postiosoite) kdytetd6n
seuran sisdiseen viestintddn, jdsenmaksuihin ja kilpailuihin ilmoittautumisiin.

5
Rekisterin
tietosisdltti Henkildtiedot sijaitsevat Seuramappi- jdsenrekisterissd.

Sdhkopostituslista sijaitsee seuran ja jaostojen viestintdvastaavien jdsenrekisterissa.
Henkilotietoja kdsitelldain Oulun Pyrinto ry:n ja seuran omien viestintdvastaavien
jdrjestelmissd.

Hen kilotiedot ovat suojattu kdyttdjdtu nn usten ja salasanojen avu I la.
RekisterOityjd informoidaan asianm ukaisesti henkilokohtaisesti.
Henkiloltd pyydetddn suostumus kuvaan ja tuloksiin sekd sisaiseen ettd ulkoiseen
viestintddn. Lapsilta vanhempien suostumus.
Tietosuojaseloste on luettu ja ymmdrretty.
Sdhkopostiviestit ldhetetddn Bcc muodossa.
Henki lotietoja kdsitel lddn kdyttdjdtun nusten j a salasanojen kautta.
Oulun Pyrinto ry:n tietosuojasta - ja turvasta vastaavat Seuramappi- jiisenrekisteri,
Suomen Kunto ja Virkistys Oy / Sporltisaitti (www-sivut), tietosuojavastaava, jdsensihtee

6
SSSnnon-
mukaiset
tietol6hteet

Jokainen jdseneksi liittyvd henkil6 liittyy henkildkohtaisesti Oulun pyrinto ry:n jdseneksi
M&V Software / Seuramappiwww-sivujen kautta .

Jdseneksi liittyvti henkil6 antaa omat henkil6kohtaiset tiedot jdsenrekisteriin.
Sdihkdpostilistalle henkil6 antaa omat tiedot viestintdvastaavalle.
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6
Sidnn<in-
mukaiset
tietolShteet
Uatkoa)

7
Tietojen
sdiinnonmu-
kaiset luovu-
tukset

Pohjois-Pohjamaan Liikunta ja Urheilu ry:n Taloushallinto (tilitoimisto), Pohjois-Suomen
Tyoterveyspalvelut koskien henkil6stdd.
Jasenen henkil6tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

8
Tietojen siir-
to EU:n tai
ETA:n ulko-
puolelle

Henkildtietoja ei siirretd eikd luovuteta EU:n tai ETA alueen ulkopuolelle

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

B ATK: Ia kasiteltavat tBlot

Hen kil6tiedot ovat suoj attu kiiyttiijtitun nusten ja sal asanojen avul Ia

Rekisterdityjd i nformoidaan asian m u ka isesti henki l6kohtaisesti.
SdihkOpostiviestit ldhetetd6n Bcc muodossa.
Hen ki I dtietoja kdsitellddn kiiyttiijiitu n n usten j a salasanojen kautta.

A l\4anuaalrnen aneisto

Ei manuaalista aineiston kdsittelyd.

10
Tarkastus-
oikeus

Henkilotiedot voijokainen henkilokohtaisesti tarkastaa ja tarvittaessa/halutessa poistaa ne
jdsen rekisteristd jaltai siih kdposti I ista lta.

Tiedot ndytetddn vain kyseiselle henki16lle tai alaikdisten lapsen kohdalla tdmdn
huoltajalle. Pyyteijan henkilollisyys varmistetaan ennen tietojen ndyttdmisti.

11

Oikeus vaa-
tia tiedon
korjaamista

Henkil6tietoja voi vaatia korjattavaksija jdsenelld on oikeus korjata omia tietoja

12
Muut henki-
l6tietojen
kdsittelyy n
liittyvdt
oikeudet

Henkilotietoja kdsittelevdt Oulun Pyrint6 ry jdsenrekisterivastaava, tietosuojavastaava,
jdsensihteeri ja viestintdvastaavat.


