Vulcan Riders Finland, VRF ry tietosuojaseloste
Noudatamme henkilötietojesi käsittelyssä EU:n ja Suomen lainsäädäntöä sekä viranomaisten
antamia määräyksiä ja ohjeita.
Päivitetty 16.03.2021
1. Rekisterinpitäjä
Vulcan Riders Finland ry.
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Tietosuojavastaava Margit Koski
Kuusimäenkatu 7
33560 Tampere
+358405876725
jasensihteeri@vulcanriders.fi
3. Rekisterin nimi
Vulcan Riders Finland -jäsenrekisteri.
4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Suostumukseen perustuvat tiedot kerätään suoraan jäseneltä kerhon web-sivujen
jäsenhakemuslomakkeella.
Henkilötietoja käytetään jäsenviestien ja kerhomateriaalin lähettämiseen sekä
jäsenmaksutietojen seuraamiseen.
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat jäsenen jäsenhakemuksessa antamat pakolliset tiedot:
nimi- ja osoitetiedot, sähköpostiosoite, puhelinnumero. Foorumin osalta tallennetaan myös
foorumin käyttäjätunnus ja IP-osoite.
Jäsenmaksutiedot tulevat yhdistyksen tiliotteesta.
Tietoja säilytetään ja käsitellään vain jäsenyyden ajan. Jäsennumero ja nimi jäädytetään ja
säilytetään mahdollista kerhoon palaamista varten. Muut tiedot poistetaan
jäsenrekisteristä ja backupista.
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6. Säännönmukaiset tietolähteet
Jäsenhakemuksessa annetut tiedot ja yhdistyksen tiliote sekä jäsenten itsensä ilmoittamat
yhteystietomuutokset.
7. Tietojen luovutus ja siirtäminen
Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja
velvoittamissa rajoissa viranomaisille heidän niitä pyytäessä.
Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu.
Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin siirtää tai luovuttaa Euroopan unionin tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle lain sallimin tavoin, mikäli tiedot siirretään maahan, jossa
Euroopan komissio on todennut tietosuojan tason olevan riittävä, tai sopimusjärjestelyin
voidaan taata tietosuojan riittävä taso. Siirto EU:n ulkopuolelle voi väliaikaisesti tapahtua
myös erilaisten pilvipalvelujen (esim Google Drive) käyttämisen yhteydessä.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Jäsenrekisteri sijaitsee Flowmembersin verkkopohjaisessa jäsenrekisteriohjelmistossa.
Backup-jäsenrekisteri sijaitsee Vulcan Riders Finlandin hallinnoimassa Google Drivessa.
Flowmembersin ja Google Driven tietosuojalausekkeet on nähtävissä palveluntarjoajien
omilla sivuilla.
Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja rekisteritietoja ja käyttöoikeuksia ja muita
henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain
niiden henkilöiden toimesta, joiden tarvitsee tietoja käsitellä työ- tai luottamustehtävissään.
9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa
ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteelisen tiedon täydentämistä.
Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö
tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön
esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa henkilölle EU:n tietosuojaasetuksessa säädetyssä ajassa.
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