Sivu 1 / 3

TIETOSUOJASELOSTE MATKUSTAJAREKISTERI
EU:n tietosuoja-asetuksen 2016/679 mukainen

1. REKISTERIN NIMI
SF-Caravan Ydin-Häme ry:n matkustajarekisteri.
2. REKISTERINPITÄJÄ
Nimi:
Y-tunnus:
Osoite:
Sähköpostiosoite:
Www-sivut:

SF-Caravan Ydin Häme ry – SFC Hämeenhelmi
2473256-4
Leppäkoskentie 788, 12380 Leppäkoski
hameenhelmi@hameenhelmi.com
www.hameenhelmi.com

3. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Nimi:
Puhelinnumero:
Sähköpostiosoite:

Marika Strang
040-594 2628
tiedottaja@hameenhelmi.com

Lisäksi jäsentietoja käsittelevät yhdistyksen johtokunnan jäsenet käsitellessään jäsentä ja/tai jäseniä
koskevia asioita. Isäntävuoroja tekevät kausipaikkalaiset käyttävät rekisterin tietoja siltä osin kuin se on
yhdistyksen toiminnan kannalta tarpeellista.
4. REKISTERIN KÄSITELYN PERUSTE JA KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisteri on perustettu leirintäalueella majoittuvien tietojen hallinnoimista varten. Matkustajatietoja ja
matkustajarekisteriä käytetään yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi sekä rikosten ennalta
estämiseksi ja selvittämiseksi sekä tilastojen laatimiseen majoitus- ja ravitsemislain mukaisesti.
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Henkilötietojen osalta käsittelyperusteena on rekisteröidyn luotettava yksilöinti ja yksiselitteisesti
rekisteröidyn oikeusturvan sekä etujen ja oikeuksien varmistaminen. Henkilötietoja käsitellään vain siinä
tapauksessa, että sen käsittelyyn on jokin lakisääteinen peruste.
5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteröidyn tiedot tallennetaan manuaaliseen matkustajarekisteriin. Rekisteriin tallennetaan majoittujan
etunimi, sukunimi, lähiosoite, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, SF-Caravanin jäsennumero,
majoittumisaika sekä muiden samassa yksikössä majoittujien tiedot.
6. EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ
Yhdistyksen verkkopalveluissa käytettävillä evästeillä ja muilla internettunnisteilla mahdollistetaan
verkkopalveluiden toteutus sekä parannetaan palvelun turvallisuutta ja käyttäjäystävällisyyttä.
Verkkopalvelussa kerättävän tiedon perusteella yhdistys voi analysoida ja kehittää palveluitaan tietäen
mitkä tietosisällöt kiinnostavat käyttäjiä ja miten verkkopalvelua käytetään. Tietoja voidaan hyödyntää
myös yhdistyksen ja sen viestinnän ja tiedotuksen kohdentamisessa sekä tiedotustoimenpiteiden
optimoinnissa.
Verkkopalvelun käyttäjä voi antaa suostumuksensa tai kieltää evästeiden käytön selaimensa asetuksista.
Ellei evästetoiminto ole käytössä, on mahdollista, ettei kaikkia yhdistyksen verkkosivuston palveluita voi
käyttää.
7. REKISTERIN TIETOLÄHTEET
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä matkustajailmoituksen täyttämisen yhteydessä.
Rekisteröity itse täyttää ja vahvistaa allekirjoituksellaan matkustajailmoituksen tiedot.
8. TIETOJEN LUOVUTTAMINEN
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, muille kuin viranomaisille. Matkustajatietojen luovuttaminen poliisille
tapahtuu majoitus- ja ravitsemislain 8 §:n mukaisesti.
9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Pääsy tietoihin on estetty lukitulla tilalla.
Henkilötietoja käsittelevät yhdistyksen luottamushenkilöt sekä isäntävelvoitteelliset, jotka ovat sitoutuneet
noudattamaan yhdistyksen henkilötietojen käsittelyperiaatteita tietosuojaselosteen mukaisesti ja
käsittelijöiden kanssa on sovittu asiasta kirjallisesti henkilötietojen käsittely- ja salassapitosopimusten
muodossa.
10. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
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Tämän rekisterin tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
11. REKISTERIN TIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Rekisterinpitäjä säilyttää matkustajatietoja ja -tiedot yhden vuoden ajan matkustajailmoituksen
allekirjoittamispäivästä, jonka jälkeen ne hävitetään kalenterivuosittain.
10. TARKASTUSOIKEUS
Rekisteröity henkilö tai hänen valtuuttamansa edustajansa voi tarkastaa, mitä tietoja henkilöstä on
merkitty henkilörekisteriin, tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tarkastuspyyntö on toimitettava
kirjallisesti jäsensihteerille ja kirje on omakätisesti tai valtuutetun allekirjoitettava. Pyynnössä on
kerrottava henkilön nimi ja osoite sekä puhelinnumero. Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan asiakkaan
väestötietojärjestelmästä varmennettuun osoitteeseen.
11. KIELTO-OIKEUS
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja
suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin
kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.
12. REKISTERITIETOJEN KORJAAMINEN
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta
oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen,
tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.
13. OIKEUS VALITTAA VALVONTAVIRANOMAISELLE
Jos rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojaan ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön
mukaisesti tai tiedon korjaamisesta tai tarkastusoikeuden toteuttamatta jättämisestä kieltäydytään,
rekisteröidylle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus ja hänellä on oikeus saattaa asia
tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, 00181 HELSINKI.
Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle määräyksen tiedon korjaamisesta.
Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ja tiedon korjaamiseksi tulee ottaa yhteyttä rekisteriä hoitavaan
henkilöön (ks. tiedot edellä).
14. MUUTOKSET TÄHÄN TIETOSUOJASELOSTEESEEN
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää tarvittaessa yhdistyksen hallituksen toimesta.
Tämä tietosuojaseloste on hyväksytty yhdistyksen hallituksen kokouksessa 25.5.2018

