Northern Lights Ry:n jäsen- ja yhteistyökumppanirekisterin tietosuojaseloste
Laatimispäivä: 27.01.2019

1. Rekisterinpitäjä
Northern Lights Ry
Y-Tunnus: 0829302-0
puheenjohtaja@northernlights.fi

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö ja yhteystiedot
Heikki Kuusirati
puheenjohtaja@northernlights.fi
0408429495

3. Rekisterin nimi
Jäsen- ja yhteistyökumppanirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
Tietojen käsittely perustuu yhdistysten jäsenten osalta Northern Lights Ry:n
oikeutettuun etuun eli yhdistyksen jäsenyyteen. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on:
●
●
●
●

ylläpitää Yhdistyslain mukaista jäsenluetteloa
jäsenasioiden hoito, kuten tiedottaminen, yhteydenpito, palkitseminen, kilpailutoiminta,
jäsenmaksujen hallinta sekä kurinpidolliset toimet
harrastustoiminnan, tapahtumien sekä keskustelu- ja koulutustilaisuuksien järjestäminen
toiminnan kehittäminen, tilastointi ja raportointi.

Tietojen käsittely perustuu toimihenkilöiden (ml. joukkueen johtaja, ohjaaja, valmentaja,
tiedottaja) osalta Northern Lights Ry:n oikeutettuun etuun eli sovittuun yhteistyöhön.

Henkilötietojen käsittely perustuu yhteistyökumppaneiden osalta sopimukseen tai
Northern Lights Ry:n oikeutettuun etuun (suoramarkkinointi) ja henkilötietojen
käyttötarkoitus on Northern Lights Ry:n y hteistyökumppaneiden välisen
yhteistyösuhteen hoitaminen, kehittäminen ja tilastointi.

5. Rekisterin tietosisältö ja rekisteröityjen ryhmät
Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja yhdistyksen henkilöjäsenistä:
●
●

●
●
●
●
●
●
●

Yhdistyslain 11 §:n vaatimat henkilötiedot eli jäsenen nimi sekä kotipaikka
Alaikäisen jäsenen osalta
○ Tarpeelliset huoltajan suostumukset esim. jäsenyyteen, tietojen julkaisemiseen,
harrastustoimintaan ja palveluiden käyttöön liittyen
○ Alaikäisen huoltajan nimi ja yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite,
puhelinnumero)
Jäsenyyteen liittyvät tiedot, kuten jäsennumero, jäsentyyppi, jäsenmaksuihin ja muihin
laskuihin liittyvät tiedot
Yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
Kilpailutoimintaan (pelaajakorttiin) liittyvät tiedot; nimi, pelinumero, ikä, syntymävuosi,
paino ja pituus
Valokuva
Kansalaisuus
Tiedot osallistumisesta jäsen- ja harrastustoimintaan sekä keskustelu- ja
koulutustilaisuuksiin
Muut rekisteröidyn itsensä luovuttamat henkilötiedot, esimerkiksi vaatteiden koko.

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja toimihenkilöistä:
●
●
●
●

Yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
Laskuihin liittyvät tiedot
Valokuva
Tiedot osallistumisesta harrastustoimintaan sekä keskustelu- ja koulutustilaisuuksiin

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja yritysten ja yhteisöjen päättäjistä ja
yhteyshenkilöistä:
●

nimi, titteli, yritys, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja Northern Lights fanituotteiden ostajista:
●

nimi, postiosoite, sähköposti

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään esim. jäseneksi liityttäessä tai
jäsenyyden tai yhteistyön aikana. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan muuttuneet tietonsa
Northern Lights Ry:lle.

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.
Rekisterinpitäjä käyttää ulkoisen palveluntarjoajan (ProCountor, Google Cloud*)
sähköisiä palveluita, jonka avulla rekisterinpitäjä hallinnoi jäsen- ja
yhteistyökumppanirekisteriä, laskutusta, tapahtumailmoittautumisia, läsnäoloseurantaa
ja jäsenviestintää.
*https://cloud.google.com/security/gdpr/resource-center/pdf/googlecloud_gdpr_whitepap
er_618.pdf

8. Suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika
Rekisteri säilytetään pilvipalveluissa ja se on suojattu salasanalla tai salasanaan
verrattavissa olevalla tavalla (esim ApiKey, tai riittävän pitkä URL). Rekisterin tietoihin
on pääsy vain määritellyillä henkilöillä heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa.
Rekisterin tietoja säilytetään niin kauan, kuin ne ovat tarpeen rekisterin tarkoituksen
toteuttamiseksi.
●
●
●

Toimihenkilön henkilötietoja säilytetään 36kk
Yhdistyksen jäsenen henkilötietoja säilytetään 36kk
Yritysten ja yhteisöjen päättäjien ja yhteyshenkilöiden henkilötietoja säilytetään niin
kauan kuin ne ovat tarpeen laskutuksen, sponsoroinnin tai yhteistyön kannalta. Muutoin
henkilötietoja päivitetään.

Google Docs

https://cloud.google.com/security/gdpr/resource-center/pdf/googlecloud_gdpr_whitepap
er_618.pdf
https://services.google.com/fh/files/misc/googlecloud_gdpr_quickreferenceguide_oct201
8.pdf
https://services.google.com/fh/files/misc/gsuitedataprotectionimplementationguide_0920
18.pdf
Procountor
Procountor-tuotantoympäristö toimii omilla palvelimilla, joihin pääsevät vain
käyttöoikeudet saaneet henkilöt. Tuotantopalvelinten ylläpidosta huolehtii DataCenter
Finland Oy. DataCenter on johtava kotimainen konesali- ja IT-palvelutarjoaja, joka on
kokenut palvelutoimittaja mm. vaativilla vakuutus-, pankki- ja telekommunikaatioaloilla.
DataCenter tarjoaa Procountorin palvelutuotannolle turvallisen ja keskeytymättömän
toiminnan takaavan ympäristön.
Konesali, jossa Procountorin palvelimet sijaitsevat, täyttää Viestintäviraston
48B/2004M-vaatimukset erittäin tärkeille laitetiloille ja soveltuu siten
liiketoimintakriittisille korkeaa tietoturvaa ja käytettävyyttä vaativille järjestelmille.
Konesalipalvelussa on huomioitu korkealuokkainen sähkönsyöttö ja varavoima,
kaapeloinnit, ilmastointi, palonestojärjestelmä sekä tilojen fyysinen turvallisuus.
Palvelinten, tietokantojen ja -järjestelmien käyttöoikeudet varmistetaan yritys-, ryhmä- ja
henkilökohtaisilla käyttöoikeusmäärittelyillä. Tietokantaliikenteen rajapintojen käyttö on
estetty ulkopuolisesta verkosta.

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 yhteyshenkilölle.
Muut oikeudet: Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien)
oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus
henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

