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1. Rekisterinpitäjä

DanceLine Ry (”Yhdistys”)
Y-tunnus 2172017-0
Postiosoite: Iisakinrinne 6, 37560 Lempäälä

2. Rekisterinpitäjän
vastuuhenkilö
2a. Rekisterin vastuu- ja
yhteyshenkilö
3. Rekisterin nimi
4. Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus /
rekisterin pitämisen
peruste

Käyntiosoite: Mäntyhaantie 2, 33800 Tampere
Markku Luttinen, puheenjohtaja
markku.luttinen@danceactions.fi
Puh. 040-5804941
Juha Nuutinen, rahastonhoitaja
juha.s.nuutinen@outlook.com
Puh. 050-4821452
Jäsenrekisteri (”Rekisteri”)
Rekisterin käyttötarkoituksena on rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta
jäsenyyden aikana laskutusta, ryhmien muodostusta, tiedonvälitystä ym. Yhdistyksen
käytännön toiminnassa välttämätöntä aktiviteettia varten.
Henkilötietojen käsittely perustuu Yhdistyksen lainsäädännölliseen velvoitteeseen
ylläpitää jäsenrekisteriä.
Lasten henkilötietojen käsittely perustuu siihen, että vanhempainvastuunkantaja on
antanut tähän nimenomaisen suostumuksensa tai valtuutuksensa.

5a. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään Yhdistyksen jäsenien (”Rekisteröity”) henkilö- ja yhteystietoja
sekä muita jäsenyyteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:
• Rekisteröidyn etu- ja sukunimi
• Rekisteröidyn sukupuoli
• Rekisteröidyn kotipaikka
• Rekisteröidyn sähköpostiosoite
• Rekisteröidyn puhelinnumero
• Rekisteröidyn syntymäaika
• Kilpailutoimintaan liittyvät tiedot (laji, ikäsarja, taitoluokka, kilpailuyksikkö,
johon kytkeytynyt, kilpailuilmoittautumiset, kilpailutulokset,
luokkanousupiste- ja rankingpistelaskenta tms.)
• Tieto Yhdistyksen jäsenyydestä ja jäsennumero
• Tieto toimimisesta Yhdistyksen toimihenkilönä
sekä lasten osalta:
• Rekisteröidyn vanhempainvastuunkantajan etu- ja sukunimi
• Rekisteröidyn vanhempainvastuunkantajan sähköpostiosoite
• Rekisteröidyn vanhempainvastuunkantajan puhelinnumero

5b. Rekisteriä käyttävät
tietojärjestelmät

DanceLine ry

Rekisteri on tallennettu Suomen Tanssiurheiluliiton OneDance-järjestelmään.
Rekisteriseloste: https://www.dancesport.fi/wpcontent/uploads/2018/01/Rekisteriseloste-oneDance.pdf
Rekisteri- ja tietosuojaseloste

danceline.fi

6. Säännönmukaiset
tietolähteet

Henkilötietoja kerätään Rekisteröidyltä itseltään sekä lasten osalta Rekisteröidyn
vanhempainvastuunkantajalta.

7. Säännönmukaiset
tietojen luovutukset

Henkilötietoja voidaan luovuttaa Yhdistyksen yhteistyökumppaneille Yhdistyksen
jäsenyyteen liittyvien toimenpiteiden ja palveluiden toteuttamiseksi.

8. Tietojen siirto EU:n tai
Euroopan talousalueen
ulkopuolelle
9. Rekisterin suojauksen
periaatteet

10. Rekisteröidyn
oikeudet

Henkilötietoja voidaan siirtää myös muille palveluntarjoajille. Henkilörekisterin
teknisen ylläpidon toteuttava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani voi siirtää
henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän
tietosuojaselosteen mukaisesti.
Tietoja ei luovuteta EU:n/ETA:n ulkopuolelle.

Rekisteriä käytetään salatun tietoliikenneyhteyden välityksellä.
Rekisterin käyttö vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan. Rekisteriin pääsy on
Yhdistyksessä rajattu vain niihin toimihenkilöihin, jotka tehtävänsä vuoksi tarvitsevat
pääsyn jäsentietoihin.
Mahdolliset paperiset liittymiskaavakkeet hävitetään käsittelyn jälkeen.
Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä
suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa Yhdistykselle kanavakohtaisia
suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää
sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit).
Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön
mukaisesti milloin tahansa:
•
•
•
•
•
•

•

•

saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Yhdistyksen
käsittelemät henkilötiedot;
vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen
täydentämistä;
vaatia henkilötietojensa poistamista;
peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin
kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen
tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen
käsittelyperusteena on Yhdistyksen oikeutettu etu;
saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot
toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut
kyseiset henkilötiedot Yhdistykselle, Yhdistys käsittelee kyseisiä henkilötietoja
rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan
automaattisesti; ja
vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö
tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yhdistys voi pyytää
rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn
henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön
toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.
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