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REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE 

Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 § 

Laatimispäivä:  20.5.2018 

 

1.  Rekisterinpitäjä 

Mikkelin Urheilutanssijat Ry 

Ihastjärventie 145 

50190 MIKKELI 

Y- tunnus: 1005958-3 

Puhelinnumero: 0400-609 616 

sähköpostiosoite: heikki.kirjavainen7@gmail.com 

 

2.  Rekisteriasioista vastaava henkilö 

Yhteyshenkilö: Heikki Kirjavainen (puhjoht) 

Puhelin: 0400-609 616 

Sähköposti: heikki.kirjavainen7@gmail.com 

 

3. Rekisterin nimi 

Tiedotus- ja markkinointirekisteri. 

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, rekisterin käyttötarkoitus 

Tiedotus- ja markkinointirekisteriä käytetään Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen 

tiedonvaihtoon. Tämä tiedonvaihto liittyy Rekisterinpitäjän oman toiminnan tiedottamiseen ja 

markkinointiin.  

 

5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisterissä käsitellään toiminnan tiedottamisen ja markkinoinnin kannalta tarpeellisia tietoja. 

Tällaisia tietoja voivat olla muun muassa henkilön nimi- ja yhteystiedot sekä yhteydenottotavat.  

 

6. Rekisterin tietolähteet 

Rekisteriin talletettavat tiedot voivat tulla Rekisterinpitäjälle sähköisesti erikseen suojattujen 

lomakkeiden, sähköpostin, puhelinkontaktin, henkilökohtaisen tapaamisen tai muun dokumentin 

kautta.  

 

Rekisteriin lisättävät tiedot antaa aina rekisteröity itse. 

 

7. Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa rajoissa sen 

yhteistyökumppaneille turvatakseen Rekisterinpitäjän palvelujen häiriöttömän käytön.  
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8. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterinpitäjän tiedot on tallennettu joko Rekisterinpitäjän omaan palveluun tai EU:n alueelta 

hankittuun asiakasrekisteri- palveluun. Molemmissa tapauksessa rekisteriin tallennettavat 

henkilötiedot kerätään tietokantaan, joka on palomuurein sekä muilla tarkoituksenmukaisilla 

teknisillä keinoilla suojattu.  

 

Rekisteriä käytetään Rekisterinpitäjän myöntämillä henkilökohtaisilla käyttöoikeuksilla. 

Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joiden hoitamista varten 

käyttöoikeus on hänelle myönnetty. Järjestelmän ylläpitoon ja huoltoon osallistuvilta ulkopuolisilta 

palveluntuottajilta rekisterinpitäjä edellyttää asianmukaista ja riittävää tietosuojausta sekä 

sitoumusta olla käyttämättä ja hyödyntämättä mahdollisesti haltuunsa saamia rekisteritietoja.  

 

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä itseään koskevia tietoja. Kielto 

tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille. 

 

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä 

kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. 

 

11. Rekisteröidyn tietojen poistaminen 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää poistamaan esimerkiksi häntä koskevat 

vanhentuneet henkilötiedot. Rekisteröidyllä on esimerkiksi oikeus peruuttaa suostumuksensa, 

johon käsittely on perustunut. Jos rekisteröity peruuttaa suostumuksen, hän voi esittää 

rekisterinpitäjälle pyynnön poistaa rekisteröityä koskevat tiedot järjestelmistään, minkä jälkeen 

rekisterinpitäjän on poistettava henkilötiedot, ellei käsittelylle ole muuta laillista perustetta.  

Poistopyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. 

 

Poisto toteutetaan siten, että rekisteröidyn tiedot poistetaan tietokannasta. 

 

 

12. Tiedon korjaaminen 

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta 

virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon joko oma-aloitteisesti tai 

rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista 

vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi. 

 


