
Puijon Latu ry:n Melontatoimikunnan Tietosuojaseloste/ 30.9.2019 
 
1. Rekisterin pitäjä 
 
Puijon Latu ry, Vahverotie 12, 70800 Kuopio, puh. 040 537 8038 
 
2. Yhteyshenkilöt 
 
Paavo Jaakkola, paavo.jaakkola@lehtikuusikko.fi, puh. 0400 892 443 
 
3. Melontatoimikunnan toiminnan takia kerättävät tiedot 
 
3.1 Melontatoimikunnan kokoonpano ja yhteystiedot nettisivuilla (nimi, puh., email) 
3.2 Melontatoimikunnan WhatsApp-ryhmä (nimi, puh.) 
3.3 Ohjaajien yhteystiedot, Excel-taulukko (nimi, puh., email) 
3.4 Ohjaajien WhatsApp-ryhmä (nimi, puh.) 
3.5 Ohjaajien osallistuminen tapahtumien ohjaamisiin, Excel-taulukko (nimi, puh.) 
3.6 Melojien Facebook -ryhmä 
3.7 melojat@puijonlatu.fi sähköpostilista (email) 
3.8 Melontoihin osallistujat, vajakirjan sivut tai tiedot retken vetäjällä (nimi, puh.) 
3.9 Jäsenten varaamat katospaikat (nimi, puh., email, kotisoite) 
3.10 Jäsenille annetut melonta-avaimet, M-sarja (nimi, puh., email, kotisoite) 
3.11 Jäsenten kalustovaraukset, Excel-taulukko (nimi, puh.) 
3.12 Melontamaksujen seuranta (nimi) 
3.13 Melontatilasto 
 
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste 
 
Nimiä, osoitteita, sähköpostiosoitteita ja puhelinnumeroita kerätään, jotta toimikunnan vastuulla olevat asiat 
voidaan hoitaa. Tällaisia asioita ovat yhteydenpito, tapahtumien järjestäminen, laskuttaminen ja melontaan 
liittyvien maksujen seuranta. Vajakirjan tiedoilla on myös turvallisuusnäkökohta. Puijon Latu ja Suomen Latu 
haluavat tilastotietoa tapahtumista. Tilastoissa ei näy yksittäisten henkilöiden tietoja. Oikeusperuste on 
suostumus. Tämä tietosuojaseloste on nähtävillä Puijon Ladun nettisivuilla ja melontavajan ilmoitustaululla. 
 
5. Säännönmukaiset tietolähteet 
 
Tiedot kerätään henkilökohtaisesti osallistujilta. Henkilöt liittyvät avoimiin ryhmiin ja listoille itse. Excel- ja 
vastaavat taulukot ja listat ovat ko. vastuuhenkilön vastuulla. 
 
6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen luovutukset EU‐ tai ETA‐maiden ulkopuolelle 
 
Tietoja luovutetaan ulkopuolisille, jos asian hoitaminen sen vaatii (esim. koulutustilaisuus). Tietoja ei 
luovuteta ulkomaille. 
 
7. Rekisterin suojauksen periaatteet ja rekisterin käyttäjän velvollisuudet 
 
Tietoja voi olla paperilla, vastuuhenkilöiden älylaitteissa ja pilvipalveluissa. Vastuuhenkilöt huolehtivat 
tietojen asianmukaisesta säilyttämisestä ja tuhoamisesta. Vajakirjan paperiset osallistujalistat tuhotaan, kun 
tietoja ei enää tarvita maksujen tarkistamisen ja tilastoinnin takia. Mahdollisesti esiin tulevia henkilökohtaisia 
asioita kerrota sivullisille. 
 
8. Rekisteröidyn oikeudet tarkistaa ja korjata tietoja sekä oikeus tulla unohdetuksi 
 
Tietoja voi tarkistaa ja korjata vastuuhenkilöiden kanssa. WhatsApp- ja Facebook -ryhmistä voi poistua. 
Sähköpostilistalta poistumiseen on ohje Puijon Ladun nettisivuilla. Jäämällä pois toiminnasta loppuu tietojen 
kerääminen. 
 
9. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (Tietosuojavaltuutetun toimisto) 
 
Henkilöllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Yhteystiedot ovat osoitteessa www.tietosuoja.fi 


