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1. Rekisterinpitäjä 
Villähteen Nuorisoseura ry / Willi – Villähteen tanssin ja liikunnan kerho 

 

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö ja yhteystiedot 
Heidi Mälkönen / williseura@gmail.com / 040 – 508 1183 

 

3. Rekisterin nimi 
Willi – Villähteen tanssin ja liikunnan kerhon harrastajarekisteri 

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste 
Rekisteri on perustettu Yhdistyslaissa mainitun jäsenluettelon ylläpitämiseksi (Yhdistyslaki 26.5.1989/503, 
11 §). Nuorisoseurarekisteri palvelee Willi – Villähteen tanssin ja liikunnan harrastekerhon sisäistä 
tiedottamista, harrastemaksujen perintää ja tilastollisia tarkoituksia sekä toiminnan kehittämistä ja 
suunnittelua. 

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on: 

• yhdistyslain mukaisen jäsenluettelon ylläpito 

• harrastajia ja perheitä koskeva tiedottaminen ja yhteydenpito 

• harrastustoiminnan sekä tapahtuminen järjestäminen 

• toiminnan kehittäminen, tilastointi ja raportointi 
 

Willi käyttää nuorisoseurarekisteriä, jonka rekisteriseloste löytyy täältä: 
https://nuorisoseurat.fi/jasenseuroille/nuorisoseurarekisteri/ 

 

5. Rekisterin tietosisältö 
Rekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja: 

• harrastajan nimi, syntymäaika, medialupa 

• alaikäisen lapsen huoltajan nimi, osoite ja puhelinnumero 

• toimintaryhmä-, tapahtuma ja kurssiosallistumiset 

• muut mahdolliset perheen itsensä tiedottamat asiat 

Kesäleiriä varten kerätään edellä mainittujen lisäksi erikseen syntymäaika, allergiat, lapsen medialupa, lupa 
itsenäisesti leiriltä poistumiseen kotiin lähdettäessä sekä huoltajan yhteystiedot: osoite ja puhelinnumero. 
Vanhemmat antavat kaikki tiedot itse ilmoittaessaan lasta harrastekerhoon/leirille. Leiriläisiä koskevia 
tietoja sähköisen reksiterin lisäksi säilytetään leiripaikalla lukitussa tilassa.  
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Harrastekerhotunnilla ohjaajilla on mukana lapsen nimi ja vanhemman puhelinnumero hätätilanteita 
varten. Yhteystiedot säilytetään tunnin ajan suljetussa tilassa.   

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 
Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään esim. jäseneksi liityttäessä tai jäsenyyden tai yhteistyön 
aikana. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan muuttuneet tietonsa Willi – Villähteen tanssin ja liikunnan 
kerholle.  

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle 
Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin, eikä niitä siirretä EU:n tai ETA-alueen 
ulkopuolelle. 

 

8. Suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika 
Henkilörekisteri on suojattu salasanalla. Rekisterin tietoihin on pääsy vain määritellyillä henkilöillä 
heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Rekisterin tietoja säilytetään niin kauan kuin ne ovat 
tarpeen rekisterin tarkoituksen toteuttamiseksi. 

Yhdistyksen harrastajajäsenen henkilötietoja säilytetään vain tarpeellinen aika. Willi – Villähteen tanssin- ja 
liikunnan kerhon harrastekausi on voimassa kerrallaan syyskuusta huhtikuun loppuun. Jos harrastaja 
lopettaa harrastuksen, tiedot Nuorisoseurarekisteristä poistetaan harrastekauden loppuun mennessä. 
Erikseen pyydettäessä tiedot Nuorisoseurarekisteristä voidaan poistaa kesken harrastekauden. 

 

9. Rekisteröidyn oikeudet 
Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat 
henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen poistamista. 
Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle. 

Muut oikeudet: Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai 
pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä 
valvontaviranomaiselle. Epäillystä tietosuojaloukkauksesta ilmoittaa yhdistyksen johtokunta ja 
tietosuojavastaava epäillyn loukkauksen kohteelle 72 tunnin kuluessa epäillystä loukkauksesta. 


