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1. Rekisterinpitäjä

Vulcan Riders Finland ry.

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tietosuojavastaava Petri Junell
Agricolankuja 8 A 22
00530 Helsinki
050-3324049
jasensihteeri@vulcanriders.fi

3. Rekisterin nimi

Vulcan Riders Finland -jäsenrekisteri.

4. Rekisteröidyt

Suorat jäsenet ja kunniajäsenet.

5. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus

EU -laajuinen tietosuojadirektiivi GDPR velvoittaa toimenpiteisiin kun henkilötietoja kerätään ja säilytetään rekisterin muodossa 
(jäsenrekisteri). Jäsenrekisteriä käytetään jäsenviestien ja jäsenmateriaalin lähettämiseen sekä jäsenmaksutietojen seuraamiseen.

6. Käsiteltävät henkilötiedot

Jäsenen liittymislomakkeessa antamat tiedot (pakolliset tiedot kursiivilla): nimi- ja osoitetiedot, sähköpostiosoite, jäsenen 
kutsumanimi/nimimerkki, puhelinnumero, lupa jäsenkartalle sijoittamiseen, pyörän malli. Jäsenmaksutiedot tulee yhdistyksen tiliotteesta.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenen liittymislomakkeessa antamat tiedot ja yhdistyksen tiliote. Jäsenten ilmoittamat yhteystietomuutokset.

8. Tietojen luovutus ja siirtäminen

Jäsentietoja luovutetaan yhdistyksen sihteerille ja puheenjohtajalle heidän niitä pyytäessä.
Tietoja luovutetaan tarvittaessa myös viranomaisille heidän niitä pyytäessä kuten henkilötietolaissa ja GDPR-direktiivissa on säädetty.
Jäsentietoja ei luovuteta EU/ETA -maiden ulkopuolelle.

9.      Tietojen suojaus

Jäsenrekisteri on salasanalla suojatussa tietokoneessa kahdessa eri tiedostossa. Tietokone on suojattu palomuurilla, virusohjelmalla ja 
käyttöjärjestelmän säännöllisillä päivityksillä.
Lisäksi jäsenrekisteristä on varmuuskopio salasanalla suojatussa ulkoisessa tallennusmediassa jota säilytetään lukitussa tilassa. 
Tietokoneeseen ja lukittuun tilaan on pääsy vain kohdassa kaksi (2) mainitulla henkilöllä. Tietojen suojaukseen liittyvistä riskeistä on 
tehty riskienarviointi.

10. Tietojen käsittelyn kesto

Tietoja säilytetään ja käsitellään vain jäsenyyden ajan. Jäsenyyden päätyttyä tiedot poistetaan.

11. Tietojen käsittelijät

Jäsenrekisterin tietoja käsittelee vain kohdassa kaksi (2) mainittu henkilö jäsensihteerin tehtäviä hoitaessaan.



12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Jäsenrekisterin sisältämien tietojen käsittely ei sisällä profilointia eikä automaattista päätöksentekoa.

13. Rekisteröityjen oikeudet

Jokaisella rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen tietojensa käsittelyä koskeva

 Tarkastusoikeus eli oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot.
 Vastustamisoikeus eli oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli rekisteröity kokee, että henkilötietoja on käsitelty 

lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta.
 Poisto-oikeus eli oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus rajoittaa tietojen 

käsittelyä.
 Tiedonsiirto-oikeus eli oikeus siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen.
 Valitusoikeus eli oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että henkilötietojen käsitelyssä on rikottu 

voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

14. Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle 
yhteyshenkilölle.

15. Muutokset tietosuojaselosteessa

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme 
informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla yhdistyksen www-sivuille asiasta ilmoituksen.
Suosittelemme säännöllistä käyntiä www-sivuillamme selosteen mahdolliset muutokset huomioiden.
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