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Tietosuojaseloste
1. Rekisterinpitäjä
Ki-Ken-Tai-Icchi ry
Y-2499143-5
Alakiventie 2, 00920 Helsinki
2. Yhteyshenkilö
Susanna Porevuo
taloudenhoitaja@kkti.fi
3. Ki-Ken-Tai-Icchi ry:n rekisterit
a. Jäsenrekisteri
b. Tapahtumarekisterit
c. Sähköpostirekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus
a. Jäsenrekisteri
Rekisterimme käyttötarkoitus on rekisteröityjen jäsenien tietojen ajantasainen hallinta
jäsenyyden aikana, sen ylläpito ja kehittäminen ja myös päättyneiden jäsenyyksien
dokumentaation hallinta. Rekisteriä käytetään seuran asioista tiedottamiseen, tilastointiin,
seuran toiminnan raportointiin Helsingin Kaupungille ja maksujen seuraamiseen.
Henkilötietojen käsittely perustuu
1) Ki-Ken-Tai-Icchi ry:n lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä jäsenten
osalta.
2) Luottamushenkilöiden osalta rekisteröinti perustuu yhdistyslainsäädäntöön.
Jäsenrekisterin tietosisältö
Kerättävä tieto
Nnmi
syntymäaika
sähköpostiosoite
postinumero
kotikaupunki
puhelinnumero
sukupuoli
harrastettavat lajit
vyöarvo
aloitusvuosi
alle 18 vuotiailta huoltajan
yhteystiedot
suoritetut jäsen- ja vakuutusmaksut
varustevuokrat
bogupaikka

Käyttötarkoitus
laskutus ja maksujen seuranta
vakuutus
tiedotus ja laskutus
jäsenistön analysointi
jäsenistön analysointi ja kaupungin tuet
yhteydenpito
Helsingin kaupungin avustushakemus
ilmoitettava kendoliitolle
jäsenistön analysointi
jäsenistön analysointi
laskutus ja yhteydenpito vanhempiin
maksujen seuranta ja ilmoitukset kendoliitolle
laskutus
paikkojen seuranta ja laskutus

Henkilötiedot kerätään jäseniltä itseltään sähköiselle Formstack lomakkeella.
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b. Tapahtumien osallistumisrekisterit
Ki-Ken-Tai-Icchi ry järjestämiä tapahtumia ovat leirit, kilpailut, koulutus- ja
graduointilaisuudet.
Tapahtumien Ilmoittautumisissa kerättävät tiedot
Kerättävä tieto
Nimi
sähköpostiosoite
seura
vyöarvo
sukupuoli
kansallisuus
ikäluokka
graduointi-ilmoittautuminen
syntymäaika
osallistuminen salimajoitukseen
osallistuminen ruokailuihin
allergiat
alle 18 vuotiailta huoltajan
yhteystiedot

Käyttötarkoitus
ilmoittautuminen, laskutus ja maksujen seuranta
tiedotus ja laskutus
osallistujien analysointi
ryhmäjaot, kilpailuluokat, graduoinnit
kilpailuluokat
graduointien rekisteröiminen
ryhmäjako
kokeen rekisteröinti ja maksujen kerääminen
graduointien järjestäminen ja rekisteröinti
laskutus, osallistujalista salivahdille
laskutus ja ruokien tilaukset
ruokailujen yhteydessä
laskutus ja yhteydenpito vanhempiin

Tiedot kerätään osallistujilta itseltään verkkolomakkeella tai sähköpostitse.
c. Sähköpostilista
Ki-Ken-Tai-Icchi ry tiedottaa toiminnastaan pääsääntöisesti sähköpostilistan avulla. Lisäksi
listaa käytetään harrastettavien lajien tapahtumien markkinointiin.
Sähköpostilistalle liitytään/siitä erotaan verkkolomakkeen kautta tai sähköpostitse.
Kerättäviä tietoja ovat nimi ja sähköpostiosoite
5. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva.
Tiedot on tallennettu Ki-Ken-Tai-Icchi ry:n pilvipalveluun, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla
henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja tehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on
käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Henkilötietoja sisältävät paperiset
tulosteet säilytetään lukollisessa kaapissa.
6. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
Liittyessään Ki-Ken-Tai-Icchi ry:n jäseneksi, henkilö liittyy myös Suomen Kendoseurojen Keskusliitto
ry:n jäseneksi. Ki-Ken-Tai-Icchi ry luovuttaa Kendoliitolle jäsenen nimen, syntymäajan ja
harrastettavat lajit. Helsingin kaupungille toimitetaan pyydettäessä jäsenlista. Osallistujalistoja
käsitellään. Muuten tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille.
7. Henkilötietojen säilytysaika
Jäsentiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on Ki-Ken-Tai-Icchi ry:n jäsen.
Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuoden ajan.
Osallistujien henkilötietoja säilytetään enintään kymmen vuotta viimeisimmän osallistumisen jälkeen.
Suostumukseen perustuvat tiedot säilytetään, kunnes suostumus peruutetaan.
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8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.
9. Rekisteröidyn oikeudet
- saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Ki-Ken-Tai-Icchi ry:n käsittelemät
henkilötiedot;
- vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä
- vaata 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 Ki-Ken-Tai-Icchi ry:n oikeutettu etu;
- saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle,
Ki-Ken-Tai-Icchi ry käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja
käsittely suoritetaan automaattisesti;
- vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.
-oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
10. Yhteydenotot
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja
muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen: taloudenhoitaja@kkti.fi.
Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:
Ki-Ken-Tai-Icchi ry, Alakiventie 2, 00920 Helsinki
11. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.
Tietosuojaseloste julkaistaan verkkosivuilla. Tämä ilmoitus on viimeksi päivitetty (23.5.2018)

