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Nummelan Moottorikerho ry:n jäsenrekisterin sekä nauhoittavan kameravalvonnan tietosuojaseloste. 

 

 

1 Rekisterinpitäjä 

Nummelan Moottorikerho ry (jäljempänä ”NMK”) 

PL 1, 03101 Nummela 

 

2 Rekisteriasioiden yhteyshenkilö 

Nummelan Moottorikerho ry, sihteeri (valitaan hallituksesta vuosittain) 

nummelanmoottorikerho@gmail.com 

  

3 Rekisterin nimi 

NUMMELAN MOOTTORIKERHO RY:N JÄSENREKISTERI JA KAMERAVALVONTA 

 

4 Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus? 

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yhdistyksen oikeutettu etu jäsensuhteen tai muun asiallisen 

yhteyden perusteella, sopimuksen täytäntöönpaneminen taikka suostumus sopimuksen pohjalta. 

Kameravalvonnan tarkoituksena on suojata omaisuutta, ennaltaehkäistä ilkivaltaa ja rikoksia sekä auttaa 

tarvittaessa jo tapahtuneiden rikosten sekä omaisuutta vaarantavien tilanteiden selvittämisessä. Valvonnan 

tarkoituksena on varmistaa kerhotilojen asianmukainen käyttö sekä alueella liikkuvien henkilöiden ja tilojen 

turvallisuus.  

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on: 

- kerhon jäsenyyteen liittyvät asiat 

- kerhotilojen käyttö 

- moottoripyörän säilytys, huoltaminen, pesu tai korjaaminen kerhon tiloissa 

- kerhon jäsentiedotus postin, netin, SoMen tai sähköpostin välityksellä  

 

Käytämme google-analytiikkaa seurataksemme sivujemme kävijämääriä.  

 

Kameravalvonnan tallenteita voidaan lisäksi käyttää tarvittaessa seuraaviin tarkoituksiin: 

 

- mahdollisten riita, rikos tai ilkivaltatapausten ratkaisu 

- käyntiaikojen selvitys 

- tietojen luovutus tarvittaessa poliisille tai muulle viranomaiselle  

  

5 Mitä tietoja käsittelemme?  

Käsittelemme jäsenrekisterin yhteydessä seuraavia rekisteröidyn henkilötietoja:  



 rekisteröidyn perustiedot kuten nimi*, syntymäaika*, käyttäjätunnus ja/tai muu yksilöivä tunniste, 

salasana, sukupuoli, äidinkieli, kansalaisuus*, 

 rekisteröidyn yhteystiedot kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero*, osoitetiedot*, kotikunta*, 

 erillistä sopimusta koskevat tiedot* kuten kerhon jäsenyyden alkamispäivä, tiedot nykyisistä ja menneistä 

moottoripyöristä ja mitkä ovat kerholla säilytyksessä, mahdolliset kisaosallistumiset ja -ilmoittautumiset 

 mahdolliset muut erikseen rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot* kuten kerhon järjestämien 

kisojen osallistumis- ja ilmoittautumistiedot kerhon ulkopuolisilta kuskeilta  

Tähdellä merkittyjen henkilötietojen antaminen on edellytys kerhon jäsenyyden syntymiselle. Ilman 

tarvittavia henkilötietoja emme voi toimittaa tuotetta ja/tai palvelua.  

Jäsenrekisterimme sijaitsee MOTTI – nimisessä Suomen Moottoriliiton sovelluksessa.  

Kameravalvonnassa tiloissa liikkuessa tallentuu kuva-aineistoa tiloissa liikkuvista henkilöistä. Kuvan lisäksi 

rekisteriin tallentuu tapahtumien päivämäärä ja kellonaika.  

 

6 Mistä saamme tietoja? 

Saamme tietoja ensisijaisesti seuraavista lähteistä: rekisteröidyltä itseltään joko jäsenyyden, kerhotiloissa 

käynnin tai kisailmoittautumisen yhteydessä.   

Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia 

varten myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta 

saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa. Tällainen tietojen päivittäminen 

suoritetaan manuaalisesti tai automaattisin keinoin. 

 

7 Kenelle luovutamme ja siirrämme tietoja sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?  

Hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijana Suomen Moottoriliittoa 

(SML:n MOTTI-sovellus).    

Emme luovuta henkilötietoja markkinointitarkoituksiin.  

Emme siirrä asiakkaiden henkilötietoja EU- tai ETA alueen ulkopuolelle tällä hetkellä. Jos 

yhteistyökumppaneillamme on joidenkin tietotekniikkapalveluiden tuottamisen yhteydessä tarve siirtää 

henkilötietoja EU:n/ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme siirtoon liittyvistä asianmukaisista suojatoimista. Ja 

käytämme EU:n hyväksymiä mallisopimuslausekkeita. 

 

8 Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytämme? 

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja ne hallituksen jäsenet tai hallituksen 

nimittämät henkilöt, joilla kerhon toiminnan puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja 

toimeksiantosopimuksen ehtojen sekä tietosuoja- ja salassapitovaatimusten mukaisesti. Kullakin käyttäjällä 

on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, 

salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.  

 

Pyrimme käyttämään parhaita ja luotettavia yhteistyökumppaneita ja vastaamme valitsemiemme 

palveluntuottajien toiminnasta henkilötietoja käsitellessä. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille 

pakottavan sääntelyn nojalla. 



Manuaalinen aineisto ja muut manuaalisesti käsiteltävät asiakastietoja sisältävät asiakirjat säilytetään 

alkukäsittelyn jälkeen lukituissa säilytystiloissa. 

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. 

Jäsentapahtumiin liittyvät tiedot säilytämme korkeintaan 12 vuotta ja muihin asiointitapahtumiin liittyvät 

tiedot lain ja viranomaisten määräämän ajan. Henkilötietoa sisältävää tositeaineistoa säilytetään 6 vuotta 

sen kalenterivuoden lopusta kun tilikausi päättyy.  Tallentavan kameravalvonnan aineistoa säilytetään 

maksimissaan 2 kuukautta (poistuu automaattisesti), jos ei sitä ei ole tarvetta säilyttää muista syistä 

pidempään.   

Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. 

Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei 

rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita 

tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä. 

 

9 Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä? 

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia 

tiedon oikaisua tai poistamista. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä. 

Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää 

tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. 

Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvaa profilointia ja muita 

käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on meidän välisemme jäsensuhde. 

Vaatimuksesi yhteydessä sinun tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä. Me 

voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein. 

 

10 Kehen voit olla yhteydessä? 

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti 

kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.  

 

11 Tietosuojaselosteen muutokset 

Jos muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen. Mikäli muutokset ovat 

merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla 

nettisivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte 

mahdolliset muutoksemme selosteessa.   


