SELOSTE REKISTERINPITÄJÄN KÄSITTELYTOIMISTA
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2016/679 30 artikla (GDPR)
1. Rekisterinpitäjä
Jokioisten Koetus ry (Yhdistys)
c/o Markku Hakamäki
Kallentie 3 A 6, 31600 Jokioinen

Y-tunnus: 0205397-4

edustaja
Puheenjohtaja Ari Kettunen
osoite:
Hongistonkuja 3, 31600 Jokioinen
puhelin:
050 592 6538
sähköposti:
arikettunen@surffi.net
Tietosuojavastaavaa ei ole nimetty
2.

Käsittelyn tarkoitukset (30 artikla b-kohta)
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen edellyttämän jäsenrekisterin
ylläpito ja pelaajasopimusten ylläpito sekä harjoitusten ja ottelutoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen.

Yhdistys käsittelee henkilötietoja Suomen Pesäpalloliitto PPL Ry:n (Liitto) jäsenyhdistyksenä siinä
laajuudessa kuin kummankin toimijan tarkoituksen mukainen pesäpalloharrastuksen edistäminen
(oikeutettu etu) sitä vaatii.
Pelaajilta saatuja henkilötietoja käsitellään Yhdistyksen kanssa tehtyjen kirjallisten pelaajasopimusten
ja Suomen Pesäpalloliitto PPL ry:n (Liitto) pesäpallolisenssien täytäntöönpanemiseksi sekä Yhdistyksen
ja Liiton sääntöjen mukaisesti pesäpalloharrastuksen edistämiseksi ja markkinoimiseksi sekä
lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi.
Pelinjohtajien, ohjaajien, valmentajien ja tuomarien (Toimitsijat) sekä pelaajien (Pelaajat)
henkilötietoja käsitellään Yhdistyksen kanssa tehtyjen kirjallisten sopimusten täytäntöönpanemiseksi
sekä Yhdistyksen ja Liiton sääntöjen mukaisesti pesäpalloharrastuksen edistämiseksi ja
markkinoimiseksi sekä lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi.
3.

Rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät (30 artikla c-kohta)
yhdistyksen jäsenet
lisenssipelaajat
valmentajat ja pelinjohtajat
pesiskoululaiset
tuomarit

4.

Henkilötietojen vastaanottajien ryhmät, joille tietoja luovutetaan ja henkilötietojen siirtäminen (30
artikla d- ja e-kohdat)

Jäsenyystietoja ei ilman jäsenen kirjallista suostumusta luovuteta muutoin kuin yhdistyksen
tarkoituksen ja sääntöjen, lainsäädännön ja viranomaismääräysten nojalla.
Yhdistyksen luottamushenkilöiden nimet ja yhteystiedot julkaistaan yhdistyksen kotisivuilla.
Henkilötietoja luovutetaan pelaaja- ja toimitsijasopimusten sekä pesäpalloharrastuksen edellyttämässä
laajuudessa ja edellyttämille tahoille, jotka lähemmin ilmenevät Suomen Pesäpalloliitto PPL ry:n
säännöistä, kilpailumääräyksistä, pelisäännöistä ja muista jäsenseuraa velvoittavista ohjeista.
Pelaajan kuva, nimi, sarja ja ottelutulokset saatetaan julkaista yhdistyksen kotisivulla.
Henkilötietoja luovutetaan markkinointitarkoituksiin vain pelaajasopimuksen ja siihen liittyvien
sitoumusten mukaisesti.
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Pesiskoululaisten tietoja ei luovuteta kenellekään.
Tietoja ei siirretä muualle EU:n alueelle, kolmanteen maahan tai kansainvälisille järjestöille.
5.

Tietoryhmien poistamisen suunnitellut määräajat (30 artikla f-kohta)

Jäsenten tiedot säilytetään niin kauan kuin käsittelyn tarkoitus sitä vaatii.
Yhdistyksen jäsenten nimiä ja kuvia saatetaan julkaista yhdistyksen historiikeissa tai muissa
julkaisuissa.
Pelaajatietoja säilytetään niin kauan kuin käsittelyn tarkoitus sitä vaatii.
Pelaajien nimiä ja kuvia saatetaan julkaista yhdistyksen historiikeissa tai muissa julkaisuissa.
Pelinjohtaja-, ohjaaja-, tuomari- ja valmentajatietoja säilytetään niin kauan kuin käsittelyn tarkoitus
sitä vaatii.
Pesiskoululaisten tietoja säilytetään niin kauan kuin käsittelyn tarkoitus sitä vaatii.
Kirjanpitoaineistosta ilmenevät tiedot säilytetään kirjanpitolainsäädännön edellyttämä aika.
6.

Henkilötietojen suojaamisen yleiset periaatteet (30 artikla g-kohta ja 32 artikla)

Henkilötiedot säilytään paperimuodossa yhdistyksen Jokioisten kunnalta vuokraamassa lukittavassa
arkistotilassa, juniorijaoston ja pääseuran erillisissä lukittavissa kaapeissa. Juniorijaoston kaappiin
annetaan avain kuittausta vastaan juniorijaoston puheenjohtajalle ja sihteerille sekä pääseuran
puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. Pääseuran kaappiin annetaan avain kuittausta vastaan
pääseuran puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. Jokainen henkilötietoja käsittelevä antaa
yhdistyksen hallitukselle sitoumuksen siitä, että hän sitoutuu yleisen henkilötietoasetuksen
vaatimusten mukaiseen henkilötietojen käsittelyyn, pitää käsittelemänsä henkilötiedot salassa eikä
säilytä henkilötietoja koskevaa materiaalia sovitun arkistotilan ulkopuolella.
Kaikkien henkilötietojen käsittelijöiden sekä Yhdistyksen toimijoiden, joilla on pääsy henkilötietoihin,
kanssa laaditaan salassapitosopimukset.
Tarpeettomaksi käyneet asiakirjat hävitetään silppurilla taikka polttamalla.
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