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1

Rekisterin-
pitiiiii

Nimi (y"tunnus)

Oulun Talviuimarit ry (2417625-4)

O soile

Kainuuntie 1 A4 90130 OULU

[,4urd yhteystEdot (esm puhc] nv rka akana sahkopostosote)

maarit. sihvonen @dentfys.fi, 040-5280622

2
Yhteyshenki-
Iti rekisteriii
koskevissa
asioissa

Nimi

Maarit Sihvonen
O sorte

Kainuuntie 1 A 4 90130 OULU

l\,4Lrd yhteystiedot (esim pLrhe nv rka-aikana sahkopostiosoite)

maarit.sihvonen@dentfys.fi, 040-5280622

3
Rekisterin
nimi

Tietosuojaseloste

4
Henkiltitieto-
jen kdsiftelyn
tarkoitus

Jdsenrekisterin henkildtietoja (nimi, osoite, puhelinnumero ja sdhkopostiosoite) kdytetdiin
Oulun Talviuimarit ry:n ja Suomen Latu ry:n sisdiseen viestintddn ja jdsenmaksuihin.

5
Rekisterin
tietosistiltci

Jdsen rekisteri ja sdhkopostituslista.
Henkilotiedot sijaitsevat Suomen Latu ry: n jdsenrekisterissa.

Sdh kopostituslista sijaitsee viestintavastaavan jdsen rekisterissii.
Henkilotietoja kdsitellaiSn Suomen Latu ry:n ja seuran oman viestintdvastaava
jdrjestelmissd.

Oulun Talviuimarit ry:n tietosuojasta - ja turvasta vastaavat Suomen Latu ry

fidsenrekisteri), Netzplaza Oy (www-sivut), jdsensihteeri ja viestintdvastaava.
U lkopuol iset eiviit kdsittele seu ramme jdsen iston hen ki lotietoja.

6
Sddnncin-
mukaiset
tietoldhteet

Jokainen jdseneksi liittyvd henkilo liittyy henki16kohtaisesti Oulun Talviuimarit ry:n
jdseneksi Suomen Latu ry:n www-sivujen kautta.
Jdseneksi liittyvii henki16 antaa omat henkildkohtaiset tiedot jdsenrekisteriin.

Siihkopostilistalle henki16 antaa omat tiedot viestintdvastaavalle.
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6
Siiinncin-
mukaiset
tietoldhteet
(iatkoa)

7
Tietojen
siinncinmu-
kaiset luovu-
tukset

Henkilotietoja ei luovuteta ulkopuolisille

8
Tietojen siir-
to EU:n tai
ETA:n ulko-
puolelle

Henkildtietoja ei siirreta eikd luovuteta EU:n tai ETA alueen ulkopuolelle

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

Ei manuaalista aineiston kdsittelyd

; J; :iffi 
"i"lurt 

., ol"ttu kdyttaijzitu n n u ste n ja sa tasa nojen avu I ta

Rekisteroityjd informoidaan asianmukaisesti henkil6kohtaisesti.
Sdhkdpostiviestit ldhetetddn Bcc muodossa.
Henkilotietoja kdsitellddn kdyttdjdtunnusten ja salasanojen kautta.

10
Tarkastus-
oikeus

Henkilotiedot voi jokainen henkilokohtaisesti tarkastaa ja tarvittaessa/halutessa poistaa ne

jasen rekisteristd jaltai sdh kopostilistalta.

11
Oikeus vaa-
tia tiedon
korjaamista

Henkilotietoja voi vaatia korjattavaksija jdsenelld on oikeus korjata omia tietoja

henkilokohtaisesti.

12
Muut henki-
Ititietojen
kdsittelyyn
liittyvit
oikeudet

Henkildtietoja kdsittelevdt Suomen Latu ry jdsenrekisterivastaava, Oulun Talviuimarit ry:n
jdsen sihteeri ja viestintdvastaava.


