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Jäsenrekisteri, vapaaehtoisrekisteri, tapahtuma-/kurssiosallistujarekisteri, markkinointirekisteri

Rekisteröidyt
Toimimme rekisterinpitäjänä niille henkilötiedoille, joita keräämme seuramme jäsenistä. Lisäksi
ylläpidämme rekisteriä seuratoiminnan vapaaehtoisista, yhteistyökumppaneista ja yksittäisiin tapahtumiin
tai kursseille osallistuvista henkilöistä ja markkinoinnin kohteista, jotka eivät ole seuran jäseniä.
Rekisterinpitäjänä olemme vastuussa näistä meille annetuista henkilötiedoista ja niiden käsittelystä.
Tietosuojassa kyse on luottamuksesta, ja yksityisyytesi sekä henkilötietojesi suojaaminen on meille
ensiarvoisen tärkeää. Sen vuoksi keräämme henkilötietojasi vain niissä määrin, kuin tarvitsemme niitä
ylläpitääksemme ja hoitaaksemme jäsensuhdettamme. Tässä tietosuojakäytännössä on käsitelty niitä
periaatteita, joita noudatamme henkilötietoja käsitellessämme. Työnhakijoiden ja työntekijöiden
tietosuojakäytänteet on koottu erillisiin selosteisiin, jotka on annettu tiedoksi asianomaisille.

Käsiteltävät henkilötiedot, käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus
1) BounCen jäsenten osalta Hoikan tietosuojaselosteessa määritellyt tiedot, joita käsitellään
kyseisessä selosteessa määriteltyyn tapaan. Lisäksi
a. Henkilön itse ilmoittamat allergia- ja sairaustiedot (rekisteröidyn elintärkeä etu)
b. Valokuvat ja videot (suostumus)
c. Kilpailijoiden osalta kilpailutulokset ja tarvittaessa passikopiot (rekisterinpitäjän oikeutettu:
kilpailutoiminta, suostumus)
2) Vapaaehtoisten osalta
a. Nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero (rekisterinpitäjän oikeutettu etu:
vapaaehtoistoiminnan organisointi)
3) Tapahtuma- ja kurssiosallistujien osalta
a. Nimi, allergia- ja sairaustiedot ja vanhemman puhelinnumero (rekisteröidyn elintärkeä etu),
mikäli tapahtuman tai kurssin järjestäminen näitä edellyttää
b. Ns. avoimissa yleisötapahtumissa ei kerätä yllä mainittuja tietoja, mutta voidaan pyytää
sähköpostiosoite markkinointia varten (suostumus)
c. Kuvat ja videot (suostumus)
4) Markkinoinnin kohteena olevien osalta
a. Sähköpostiosoite (suostumus)

Jäsenrekisterin käyttötarkoitus on tietojen ajantasainen hallinta, ylläpito, toiminnan järjestäminen,
tiedottaminen ja markkinointi. Vapaaehtoisrekisterin käyttötarkoitus on tietojen ajantasainen hallinta,
ylläpito, vapaaehtoistoiminnan organisointi ja yhteydenpito seuran ja vapaaehtoisten välillä.
Tapahtuma- ja kurssiosallistujarekisterin käyttötarkoitus on tietojen ajantasainen hallinta ennen kyseistä
tilaisuutta ja sen aikana.
Markkinointirekisterin käyttötarkoitus on tietojen ajantasainen hallinta, ylläpito ja BounCen toiminnan
markkinointi.
Säännönmukaiset tietolähteet
Jäsenten henkilötiedot kerätään Hoika-jäsenrekisterin kautta (henkilöt täyttävät itse tietonsa Hoikaan,
alaikäisten tiedot täyttää vanhempi). Kilpaurheilijoilta tietoja kerätään myös erikseen heiltä itseltään,
esimerkiksi erillinen kuvauslupalomake ja mahdolliset passikopiot kilpailumatkoja varten. Vapaaehtoisten
tiedot saadaan Hoikasta. Tapahtuma- ja kurssiosallistujien tiedot kerätään heiltä itseltään tai heidän
toimintaansa organisoivalta seuralta (oheisharjoittelijat) ja markkinointirekisterin osalta tiedot saadaan
henkilöiltä itseltään.

Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
Jäsenistä kerätyt tiedot on suojattu Hoikan tietosuojaselosteessa määriteltyyn tapaan. Kaikki kuvat ja
videot säilytetään vain niitä työnsä puolesta tarvitsevien henkilöiden tietokoneilla / puhelimissa /
suojatussa pilvipalvelussa. Sähköiset kilpailutoimintaan liittyvät tiedot on tallennettu kilpatoiminnasta
vastaavan henkilön tietokoneelle. Vapaaehtoisten tiedot säilytetään vapaaehtoistoimintaa organisoivien
henkilöiden tietokoneilla / suojatussa pilvipalvelussa. Tapahtuma- ja kurssiosallistujien tiedot säilytetään
lukitussa tilassa (lista paperilla) / suojatussa pilvipalvelussa, joihin on pääsy vain seuran henkilöstöllä.
Markkinointirekisteri on tallennettu markkinoinnista vastaavien henkilöiden tietokoneille / suojattuun
pilvipalveluun.
Käytössä olevat tietokoneet on suojattu palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla.
Tietokoneille pääsy on rajoitettu vain sellaisiin henkilöihin, joilla on työtehtäviensä perusteella tarve käyttää
tietoja.

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
Mahdolliset ruoka-aineisiin liittyvät allergiatiedot luovutetaan ruokailun järjestäjälle leiri- ja
tapahtumatoiminnassa (tietoja ei pääosin yhdistetä henkilön nimeen). Muutoin tietoja ei luovuteta
kolmansille osapuolille.
Kuvia ja videoita voidaan luovuttaa BounCen yhteistyökumppaneille.
Seuran vapaaehtoistoimijat kuuluvat Tuplaturva-vakuutuksen piiriin ja vahinkotapauksessa ilmoitamme
vakuutusyhtiölle, onko vahinkoilmoituksen tekevä/tehnyt henkilö seuran vapaaehtoistoimija ja onko hän
osallistunut ko. tapahtumaan.
Kilpailijoiden henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille (kilpailunjärjestäjä, leiritoiminnan
järjestäjä, lento- tai laivayhtiö, hotelli tai muut kilpailutoiminnan kannalta olennaiset tahot).
Tietoja ei luovuteta EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, pois lukien kansainvälisen kilpailu- ja leiritoiminnan
edellyttämä tietojen siirto.

Henkilötietojen säilytysaika
Jäsenten tietoja säilytetään Hoikan tietosuojaselosteessa määritelty aika. Vapaaehtoisen tiedot säilytetään
rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on BounCen vapaaehtoistoiminnassa mukana. Tapahtuma- ja
kurssiosallistujien tiedot säilytetään rekisterissä tapahtuman tai kurssin ajan sekä kohtuullisen ajan näiden
jälkeen (6 kk). Suostumukseen perustuvat tiedot (kuvat, videot, markkinointiin liittyvät tiedot) säilytetään,
kunnes suostumus peruutetaan.
Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyn jäsenen oikeudet on kerrottu Hoikan tietosuojaselosteessa.
Vapaaehtoiset, tapahtuma- ja kurssiosallistujat sekä markkinointiin sähköpostinsa antaneet:
Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa kieltää henkilötietojen käsittely markkinointitarkoituksessa sekä
kieltää kuviensa ja videoidensa käyttö. Rekisteröity voi antaa BounCelle suostumuksia / kieltoja näihin
liittyen. Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti
milloin tahansa:
●
●
●
●
●
●

●

saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat BounCen käsittelemät henkilötiedot
vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä
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 BounCen oikeutettu etu
saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle
rekisterinpitäjälle, BounCe käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen
perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti
vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö näissä
tietosuojakäytänteissä määritellyn Yhteydenotot -kohdan mukaisesti. BounCe voi pyytää rekisteröityä
tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön
käsittelemistä. BounCe voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.
Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka
sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpakka tai
työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty
soveltuvan tietosuojakäytännön mukaisesti.
Pakolliset tiedot
Jäsenten osalta määritelty Hoikan tietosuojaselosteessa.
Vapaaehtoisten osalta nimi, sähköpostiosoite tai puhelinnumero (toiminnan toteuttaminen).
Tapahtuma- ja kurssiosallistujien osalta nimi, (vanhemman) puhelinnumero ja allergia- ja sairaustiedot
(rekisteröidyn elintärkeä etu)

Seuraus, mikäli tietoja ei luovuta
Jäsenen osalta pätee, mitä Hoikan tietosuojaselosteessa on määritelty.
BounCen vapaaehtoistehtäviin ei voida valita ilman pakollisten tietojen luovuttamista.
BounCen tapahtuma- ja kurssitoimintaan ei voi osallistua ilman pakollisten tietojen luovuttamista.

BounCen verkkosivujen evästeet

Analytiikka
Anonyymin, verkkovierailua koskevan tiedon keräämiseen käytämme Google analytics -seurantaohjelmaa.
Tähän tarkoitukseen Google Analytics käyttää evästeitä, jolloin verkkosivuston käytöstä evästeillä luotu
tieto siirtyy ja tallentuu Googleen. Näitä tietoja ei pysty kohdistamaan kehenkään käyttäjään, ja niitä
käytetään vain raportointi- ja tilastointitarkoituksiin. Google Analyticsin evästeiden käytön voi estää
lataamalla ja ottamalla käyttöön Google Analytics Opt-out Browser Add-on lisäosan selaimeen.

Muilta sivustoilta upotettu sisältö
Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.).
Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi
kolmannen osapuolen sivustolla. Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa
kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa,
mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

Yhteydenotot
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä
tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen
info@bounce-espoo.fi.
Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä kirjallisesti osoitteeseen: BOUNCE, c/o Rantanen, Axbodantie 35,
02400 Kirkkonummi
Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.

Tämä ilmoitus on viimeksi päivitetty 3.2.2021.

