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TIETOSUOJA-ASETUKSEN MUKAINEN REKISTERÖIDYN
INFORMOINTI
Rekisterin nimi
Työntekijä- ja talkootyöntekijärekisteri

Rekisterinpitäjä
Nimi
Y-tunnus
Osoite

Kainuun Liikunta ry
0996337-2
Kisatie 28, 87250 Kajaani

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite

Teemu Takalo, toiminnanjohtaja
044 532 5921
teemu.takalo@kainuunliikunta.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Kainuun Liikunta ry on maakunnallinen liikunnan ja urheilun kehittämis-,
yhteistyö- ja palvelujärjestö. Sen jäseniä ovat Kainuun kunnat ja urheiluseurat,
useat maakunnalliset liikunta- ja kansanterveysjärjestöt sekä oppilaitokset.
Kainuun Liikunnan toiminta-alueen muodostaa Kainuun maakunta; sen
kahdeksan kuntaa (Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi,
Sotkamo, Suomussalmi) sekä Vaala.
Kainuun Liikunta ry on Suomessa rekisteröity yleishyödyllinen yhdistys.
Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten.
Tietoja kerätään työntekijä- ja talkootyöntekijärekisterin ylläpitämistä ja
lakisääteisten velvollisuuksien hoitamista varten, joten henkilötietojen
käsittelyn oikeusperuste on lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen,
suostumus tai rekisterinpitäjän oikeutettu etu.
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Rekisterin henkilötietoryhmät
Rekisteri
sisältää
yhdistyksen
työntekijöiden,
työharjoittelijoiden
ja
talkootyöntekijöiden henkilötietoja, joita voivat olla muun muassa nimi,
henkilötunnus, osoite, kotipaikka, sähköpostiosoite, puhelinnumero, tilinumero ja
tiedot ammattiliiton jäsenyydestä sekä muut työnantajan velvollisuuksien
hoitamiseen tarvittavat tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään ja viranomaisilta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisteristä
voidaan
luovuttaa
työntekijöiden,
työharjoittelijoiden
ja
talkootyöntekijöiden henkilötietoja (kuten nimi, henkilötunnus, kotiosoite,
kotipaikkakunta ja tilinumero sekä muut tarvittavat tai lain vaatimat tiedot)
viranomaisille Suomessa, tilintarkastajalle, vakuutusyhtiölle, työnantajaliitolle,
Tilastokeskukselle, työterveyshuollolle ja hankerahoittajille. Lisäksi rekisteritiedot
voidaan
siirtää
määritellylle
henkilötietojen
käsittelijälle
kuten
palkanlaskentaohjelmaan, jonka kanssa Kainuun Liikunnalla on sopimus tietojen
käsittelystä.

Tietojen siirto EEA-alueen ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EEA-alueen ulkopuolelle.

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko
Rekisterin tiedoilla ei tehdä profilointia eikä automaattista päätöksentekoa.

Tietojen säilytyspaikka ja -aika
Henkilötietoja säilytetään Kainuun Liikunnan palvelimella, joka sijaitsee EU-alueella.
Tietojen suojaus sähköiseen aineistoon on järjestetty käyttäjätunnus-salasana menetelmällä. Manuaalinen aineisto tulostetaan vain tarvittaessa ja sitä säilytetään
Kainuun Liikunnan toimitiloissa lukitussa kaapissa. Tietoja saa käsitellä ainoastaan
nimetyt henkilöt, joita voivat olla muun muassa toiminnanjohtaja ja taloushallinnosta
vastaava sekä työharjoittelijoiden ja talkootyöntekijöiden ohjaajat. Manuaalisesti
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käsiteltävät aineistot tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn jälkeen. Tietoja käsitellään
ja säilytetään niin kauan, kun lakisääteinen peruste sille on voimassa.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot,
vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tiedot ja vaatia
rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat henkilötiedot tai keskeyttämään
henkilötietojen käsittely, mikäli käsittelylle ei ole enää perustetta. Rekisteröidyllä on
oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, markkinointia ja profilointia.
Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on
toimittanut rekisterinpitäjälle, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa
muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Pyynnöt
rekisteröityjen oikeuksien käyttämiseksi tulee toimittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna
rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus
valvontaviranomaiselle siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai
työpaikkansa on tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut.

Kainuun Liikunnan oikeus muuttaa tätä tietosuojaselostetta
Kehitämme palveluitamme ja toimintaamme jatkuvasti, joten palvelumme
voivat muuttua. Aina, kun jokin asia muuttuu, päivitämme tätä selostetta
tarpeen mukaan. Lisäksi lainsäädännön muutokset voivat pakottaa meidät
muuttamaan tai tarkentamaan tätä tietosuojaselostetta.

