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1a 
Rekisterin- 
pitäjä

Nimi

     Hirvensalmen urheilijat ry, kiipeilyjaos Kiikku/Tuomas Manninen

Verkko-osoite: www.kiikku.home.blog

Sähköposti
2 
Yhteyshenk
i- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa

Nimi

Tuomas Manninen

Sähköposti

tuomas.manninen@hirvensalmi.fi

3 
Rekisterin 
nimi

Kiipeilyseura Kiikun jäsenrekisteri

4 
Henkilötieto
- 
jen 
käsittelyn 
tarkoitus 

Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta 
varten. Tietoja käsitellään sähköisellä rekisteripalvelulla (Flomembers ja google drive). 

Flomembers on Flo Apps Oy:n toimittama ja ylläpitämä jäsenrekisteri. Rekisteriä 
käytetään automatisoituun jäseneksi liittymiseen, jäsentietojen ylläpitoon, laskutukseen, 
tiedottamiseen ja jäsenroolien päivittämiseen. 

Google driven avulla hallinnoidaan junioriryhmien osallistujia. 

Kiikku jakaa jäsenluettelostaan ajantasaisen tiedon Saimaa Stadiumille (etu- ja sukunimi 
sekä sähköposti) jäsenetujen lunastamisen todentamiseksi Saimaa Stadiumin kassalla. 
Google Driveen kerätään junnukerhojen osallistujien tiedot. 


5 
Rekisterin 
tietosisältö

Nimi- ja osoitetiedot seuran jäsenistä; etu-ja sukunimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero 
ja ikä (onko yli vai alle 19-vuotias).

6 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, 
ei myöskään EU- alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

Yllä mainitusta poiketen tietoja luovutetaan rajatusti:

Tapaturmavakuutuksen tarjoavalle yhtiölle (tällä hetkellä OP) varmistetaan tarvittaessa 
yksittäisen jäsenen jäsenyyden voimassaolo.

Lajiliitolle toimitetaan seuraavat tiedot: seura, sukunimi, etunimi, lähiosoite, postinumero, 
postitoimipaikka, maa. Lisäksi tilastointia varten lajiliitolle toimitetaan jäsenen ikä. 
Rekisterissä oleva seuran jäsen saa milloin vain pyydettäessä nähdä omat tietonsa, 
muuttaa niitä tai pyytää poistaa ne pysyvästi. 


Kiikku jakaa jäsenluettelostaan ajantasaisen tiedon Saimaa Stadiumille (etu- ja sukunimi 
sekä sähköposti) jäsenetujen lunastamisen todentamiseksi Saimaa Stadiumin kassalla. 
Google Driveen kerätään junnukerhojen osallistujien tiedot. 


7 

http://www.kiikku.home.blog


7 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Jäsentiedoista ei säilytetä paperiversioita. 
Jäsentietoihin on pääsy vain niillä seuran hallituksen jäsenillä tai nimittämillä henkilöillä, 
joilla on siihen tehtäväänsä liittyvä pätevä syy. Yksittäisen jäsenen tietoja käsitellään vain 
kun siihen on pätevä syy.

Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin 
suojatulla palvelimella.


Tietoja säilytetään sähköisessä rekisteripalvelussa (FloMembers-jäsenrekisteri / 
palveluntarjoaja Flo Apps Oy). Järjestelmä täyttää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 
(GDPR) vaatimukset. Sitä monitoroidaan ympäri vuorokauden. Jäsentietojen tietoturvasta 
on huolehdittu muun muassa seuraavasti:

- Verkkoliikenne on SSL-suojattu.

- Salasanat säilytetään järjestelmässä kryptattuina.

- Kriittiset operaatiot tallennetaan järjestelmälogeihin.

     


