TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

21.5.2018

Nimi

Helsingin Moottorivenekerho ry
Osoite

Tervasaarenkannas1
00170 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

040 4700 634, hmvk@hmvk.fi
Nimi
2
Laura Reinikainen/Toiminnanjohtaja
Yhteyshenki- Osoite
lö rekisteriä Tervasaarenkannas 1, 00170 Helsinki
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
0407400643, hmvk@hmvk.fi

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Jäsen- ja venerekisteri

Helsingin Moottorivenekerho ylläpitää jäsen- ja venerekisteriä, tarkoituksenaan tuottaa palveluja
jäsenilleen mm. kotisataman venepaikkojen, telakkapalveluiden ja saaritoiminnan muodossa.
Yhdistyksen tarkoituksena on herättää, edistää ja tukea luonnon ja ympäristön huomioon ottavaa
veneilyharrastusta sekä vesillä liikkumisen turvallisuutta sekä valvoa jäsentensä yhteisiä etuja
veneilyyn liittyvissä asioissa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää koulutus-, kilpailu-, kokous- ja muita vastaavia
tilaisuuksia, joihin on kerättävä esim. laskutusta varten välttämättömiä henkilötietoja. Lisäksi
henkilötietoja käytetään sähköiseen jäsenviestintään yhdistyksen tarkoituksen mukaisesti.
Henkilö- ja venetietoja käsittelevät myös seuraavat tahot joille on ulkoistettu palveluiden hallintaan
tarkoitettuja tietojärjestelmiä: Jäsenrekisterin ylläpitoon ja laskutukseen Membra (Consilia Solutions
Oy) sekä Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n jäsenseuroille pakollinen rekisteri Suuli , sataman
venepaikkojen hallintaan ja laskutukseen Satamapaikka.com (Bookkaa Finland Oy) ja
sähköpostijäjestelmän toimittava Telia (Office 365). Osapuolten kanssa on tehty vaadittavat
sopimukset ja selvitykset mm. vastuista ja henkilötietojen käsittelystä.

5
Rekisterin
tietosisältö

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitusta varten yhdistys kerää seuraavia tietoja:
Henkilön nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.
Henkilöön yhdistetään lisäksi mahdollinen veneen omistussuhde ja veneen tiedot.

6
Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan suoraan yhdistykseen hakevalta henkilöltä
liittymislomakkeen muodossa. Sen lisäksi www-sivuille syntyy evästeiden kautta henkilörekisteri,
jonka kukin voi kieltää selaimen asetuksista, mutta silloin emme takaa sivujen toimivuutta. Evästeitä
käytetään järjestelmän skaalautumiseen ja kävijöiden anonymisoituun tilastointiin.
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7
Henkilö- ja venetietoja luovutetaan kohdassa 4 kerrotuille ulkoistetuille palveluille. Tietojen
Tietojen
luovuttamisella mahdollistetaan palvelut, joilla pyritään helpottamaan yhdistyksen hallinnollisia töitä.
säännönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Manuaalista arkistoa (liittymishakemukset, katsastuslomakkeet) säilytetään lukitussa tilassa, joihin
pääsy on ainoastaan yhdistyksen hallinnon (hallituksen) jäsenillä ja toiminnanjohtajalla.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

ATK:lla käsiteltävät tiedot säilytetään salasanalla suojatuissa pilvipalveluissa, joihin pääsy on
ainoastaan palvelun tuottajalla (eritelty kohdassa 4) ja yhdistyksen toiminnanjohtajalla, kommodorilla,
satamakapteenilla ja katsastuspäälliköllä.

10
Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa.
Pyyntö tulee tehdä yhdistyksen toimistoon osoitteeseen: Tervasaarenkannas 1, 00170 Helsinki tai
sähköpostitse: hmvk@hmvk.fi

11
Jokaisella rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen
Oikeus vaatia tiedon korjaamista. Pyyntö tulee tehdä yhdistyksen toimistoon osoitteeseen: Tervasaarenkannas 1,
tiedon
00170 Helsinki tai sähköpostitse: hmvk@hmvk.fi
korjaamista

12
Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää (yhdistystä) käsittelemästä häntä itseään
Muut henkilö- koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja
tietojen käsit- mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia varten.
telyyn liittyvät oikeudet

