Suomen lavatanssikilpailijat ry:n tietosuojaseloste
Päivitetty 28.1.2022
Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten Suomen lavatanssikilpailijat ry, myöhemmin SLTK, käsittelee
henkilötietoja; mitä tietoja kerätään, mihin niitä käytetään ja kenelle tietoja luovutetaan. Selosteessa
kerrotaan myös siitä, mitä omia tietojaan koskevia oikeuksia käyttäjillä on sekä yhteystieto, josta voit kysyä
lisätietoja. Käyttäjillä tarkoitetaan tässä selosteessa yhdistyksen jäseniä.
Tämä seloste koskee vain SLTK:n itse keräämiä tietoja ja sen omia koti- ja sosiaalisen median sivustoja.
SLTK:n sivustolla voi olla myös linkkejä yhteistyökumppaneiden sivustoille ja palveluihin. Näin ollen
suosittelemme tarkistamaan näiden sivujen tietosuojakäytännöt, mikäli siirryt kyseisille sivustoille. SLTK ei
vastaa kolmansien osapuolten tietosuojasta eikä näiden toiminnasta henkilötietojen käsittelyssä.
Rekisterinpitäjä
Suomen lavatanssikilpailijat ry (3251803-1), lavatanssitripla@gmail.com.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on SLTK:n jäsenrekisterin ylläpito sekä jäsenkorttien ja
-viestien lähetys ja tanssikilpailuihin osallistuvien henkilöiden tulosten, sarjojen sekä cuppisteiden hallinnointi ja seuranta.
Säännönmukaiset tietolähteet ja kerätyt tiedot
Jäsenyys

SLTK ylläpitää ja käsittelee henkilötietoja voidakseen palvella yhdistyksen jäseniä
jäsenkirjeviestinnässään, sähköisessä tiedonvälityksessä sekä toimittaakseen jäsenille
mahdolliset vuosittaiset jäsenkortit.

Kerätyt tiedot
Yhdistyssääntöjen 3 §:n perusteella jäseneksi liittyvän henkilön on annettava kaikki
yhdistyskokouksen päätöksen mukaiset rekisteritiedot yhdistyksen toimintaa ja jäsenluetteloa
varten. Rekisteritiedot kerätään seuraavasti:
-

etunimet, sukunimi, kotipaikka, syntymävuosi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Samat tiedot kerätään yhdistyksen organisoimaan tai hallinnoimaan lavatanssikilpailuun
osallistuvien henkilöiden kohdalla.
Verkkosivusto, muu yhteydenotto
SLTK voi kerätä henkilötietoja silloin, kun jäsen tai henkilö ottaa yhteyttä sähköpostitse
yhdistyksen sivuilla esitettyihin sähköpostiosoitteisiin. Tällöin sähköpostin yhteystietoihin voi
tallentua lähettäjän sähköpostiosoite, yhteydenoton syy ja viestitiedot, joita käyttäjä on jättänyt
yhteydenoton yhteydessä. SLTK voi käyttää yhteystietoja lähettääkseen jäsenelle jäsenviestejä.
Tietojen säännönmukaiset luovutukset
SLTK ei luovuta säännönmukaisesti jäsenrekisterin tietoja yhdistyksen ulkopuolelle. Tarvittaessa
SLTK voi kuitenkin toimia yhteistyössä luotettavien yhteistyökumppaneidensa kanssa.
Lavatanssikilpailijoista muodostuu henkilörekisteri tulospalveluohjelmistoon, joka on oma
itsenäinen tiedostonsa. Tietoja käytetään vain kilpailun hallinnointiin ja cup-pistetaulukon
ylläpitoon.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Jäsenen henkilötietoja koskeviin tiedostoihin pääsevät vain nimetyt yhdistyksen henkilöt.
Jäsentietoja säilytetään jäsenyyden ajan ja sen jälkeen niin kauan kuin se on tarpeen
lainsäädännön tai muun oikeudellisen perusteen vuoksi. Yhdistyksen jäsenet ja
lavatanssikilpailuihin osallistuvat henkilöt ovat osa kirjanpitoaineistoa ja niissä säilytysajat
määräytyvät voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.
SLTK noudattaa yleisesti hyväksyttyjä tietoturvatoimia suojellaksemme henkilötietoja
menetykseltä ja väärinkäytökseltä.
Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja
henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää sähköpostitse osoitteella
lavatanssitripla@gmail.com. Tämän jälkeen sovitaan jäsenrekisterinpitäjän kanssa, missä ja
milloin tiedot sinulle luovutetaan. Ennen tietojen luovutusta rekisteröity on pystyttävä
tunnistamaan allekirjoituksen sisältävästä henkilöllisyystodistuksesta. Tietoja ei luovuteta
ennen edellä mainittua henkilötunnistusta.
Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.
Kirjallinen korjauspyyntö on toimitettava sähköpostitse osoitteella lavatanssitripla@gmail.com
ja siinä on yksilöitävä vaadittavat korjaukset sekä niiden perusteet.
Muutokset
Tähän tietosuojaselosteeseen voidaan tehdä muutoksia tarvittaessa. Tietosuojaselosteen
yläosassa oleva päivämäärä kertoo, milloin tietosuojaseloste on julkaistu. Tietosuojaseloste
tulee voimaan päivityspäivämäärästä lähtien. Suosittelemme, että luet tämän
tietosuojaselosteen säännöllisesti, jotta huomaat mahdolliset muutokset.
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