Video- ja valokuvaamisen tietosuojaseloste 1.
REKISTERINPITÄJÄ
Vaasan Luistinkerho Vasa Skrinnskoklubb ry
Postiosoite: Rinnakkaistie 1, 65350 Vaasa
Käyntiosoite: Rinnakkaistie 1, 65350 Vaasa
2. YHTEYSTIEDOT REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Vaasan Luistinkerho/ Sihteeri Marihelena Finne
hallitus1@vaasanluistinkerho.fi
3. REKISTERIN NIMI
Vaasan Luistinkerho ry:n jäsenrekisteri
4. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksella.
5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN JA REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Henkilötietoja voidaan käsitellä vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin, jotka
ovat seuraavat:
·
·
·
·
·

Luistelija- ja ryhmäesittelyt seuran nettisivuilla.
Kuvien ja videoiden julkaisu kilpailutoiminnan ja kilpailutiedottamisen
yhteydessä.
Kuvien ja videoiden julkaisu eri medioissa.
Kuvien ja videoiden julkaisu seuran eri tapahtumista.
Kuvien ja videoiden julkaisu seuran nettisivuilla sekä sosiaalisessa mediassa.

·
·
·
·

Kuvien ja videoiden julkaisu seuran toiminnan markkinoinnissa.
Kuvien ja videoiden julkaisu seuran tapahtumien markkinoinnin yhteydessä sekä
seuran eri tapahtumissa.
Kuvien ja videoiden julkaisu sekä DVD-tallenteen valmistaminen seuran
kevätnäytöksestä.
Kilpailusuoritusten esittäminen livelähetyksenä suoratoistopalvelussa
(livestream)
- Varmennamme asiakastapahtumia.
- Haluamme tarjota käyttäjille mahdollisimman relevanttia ja kiinnostavaa
sisältöä.

6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
Käyttäjän antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot;
·
·
·

henkilön kuva
ryhmäkuva jossa henkilö esiintyy
videomateriaali jossa henkilö esiintyy

7. ASIAKASREKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:
·
·

·
·
·
·
·
·
·

rekisteröidyltä itseltään internetin kautta, sähköpostitse, puhelimitse, painetussa
muodossa, mobiilisovelluksen kautta tai muulla vastaavalla tavalla.
Kolmannelta osapuolelta internetin kautta, sähköpostitse, puhelimitse,
painetussa muodossa, mobiilisovelluksen kautta tai muulla vastaavalla tavalla,
mikäli rekisteröity on antanut kolmannelle osapuolelle luvan kuvan tai videon
luovuttamiseen.
kilpailu-ohjelmien tai harjoitteiden videokuvauksista
seuran järjestämistä kuvaustilaisuuksista
seuran järjestämistä kilpailuista
seuran järjestämistä tapahtumista
Suomen Taitoluisteluliiton (STLL) kuvarekisteristä
Muiden taitoluisteluseurojen kuvamateriaaleista (esim. seurojen
kilpailutiedotteet)
Voimme täydentää tunnistettujen käyttäjien tietoja kohdassa 5. mainittuja
käyttötarkoituksia varten. Tietoja yhdistetään sisältöjen ja markkinoinnin
kohdentamista varten.

8. TIETOJEN SÄILYTTÄMISAIKA
Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 5
määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan
lainsäädännön mukaisesti.
Joidenkin palveluiden viestinnällisiin osioihin, (esim. painettu media) sisältö jää
näkyviin myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen.
9. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT
Rekisterinpitäjän työntekijöiden lisäksi Vaasan Luistinkerhon hallituksen jäsenet
voivat käsitellä henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön
mukaisesti. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain
kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että
henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja
muutoin asianmukaisesti.
Luovutamme tietoja kolmansille ainoastaan kohdassa 10 esitellyissä tapauksissa.
10. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
Emme myy tai vuokraa tunnistetun käyttäjän henkilötietoja kolmansille
osapuolille. Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa
tapauksissa.
·
·

Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille, mikäli käyttäjä on
antanut siihen suostumuksensa.
Tietoja voidaan siirtää yhteisö- ja hakukonepalveluihin sisältöjen ja mainonnan
kohdentamista varten.

11. REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Olemme sitoutuneita tarjoamaan käyttäjillemme valintoja ja
hallintamahdollisuuksia tietosuojaan liittyen. Alla listaamme erilaisia tapoja, joilla
käyttäjämme voivat vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn.
Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on
talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna
osoitteeseen:
Vaasan Luistinkerho ry
Rinnakkaistie 1, 65350 Vaasa

sähköpostitse osoitteeseen hallitus1@vaasanluistinkerho.fi
Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti osoitteessa
Rinnakkaistie 1, 65350 Vaasa
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla
siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse osoitteeseen
hallitus1@vaasanluistinkerho.fi
Oikeus poistaa tiedot
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa
rekisterinpitäjän video- ja valokuvarekisteristä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä
olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse hallitus1@vaasanluistinkerho.fi
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää siirtämään hänen tietonsa yleisesti
käytössä olevassa siirtomuodossa toiseen järjestelmään. Oikeus koskee vain tietoja,
jotka rekisteröity on itse antanut rekisterinpitäjälle. Tietojen siirtopyynnöstä tulisi
ilmoittaa kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse
hallitus1@vaasanluistinkerho.fi
12. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa. Digitaalisesti
tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin
ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja.
13. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN
Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä
tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua
myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen
sisältöön säännöllisesti.

