
 
 

 
 

 
Lappeenrannan Luistelijat ry:n jäsenrekisteriseloste 

 
 
1. Rekisterinpitäjä 

 
Lappeenrannan Luistelijat ry 
Y-tunnus: 2636210-6 
Kauriinkatu 9 
53850 Lappeenranta 
 
Rekisteriasioiden yhteyshenkilö: Anastasia Huopalainen (rahastonhoitaja.lrl@gmail.com) 
 
 
2. Rekisteröidyt  

 
Lappeenrannan Luistelijat ry:n jäsenet 
 
Rekisterissämme käsitellään Lappeenrannan Luistelijat ry:n jäsenien ja sen entisten jäsenien 
sekä rekisterin pitäjän toimintaan liittyvien organisaatioiden yhteyshenkilöiden henkilötietoja.  
 
 
3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus  
 
Rekisterimme käyttötarkoitus on pitää yllä ajantasaista jäsenrekisteriä, tiedottaa seuran 
toimintaan liittyvistä asioista jäsenilleen ja yhteistyökumppaneilleen, kehittää, seurata ja 
raportoida toiminnan tuloksellisuutta sekä seurata toimintaan liittyvää laskutusta.  
 
 
4. Käsiteltävät henkilötiedot 

 
Rekisterissä käsitellään Lappeenrannan Luistelijat ry:n jäseniltä verkkolomakkeen avulla 
kerättyjä jäseniä koskevia henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen tai koulutuksiin ja 
tapahtumiin osallistumiseen sekä luistelukoululaisten vakuutusten ostoon liittyviä tarpeellisia 
tietoja. Näitä tietoja ovat:  
 

• Nimi 
• Syntymäaika 
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• Luistelijan henkilötunnus (koskee vain Luistelukoulu sekä harrastajat-ryhmässä 
luistelevia) 

• Postiosoite 
• Puhelinnumero  
• Sähköpostiosoite  
• Huoltajan nimi, puhelinnumero, sähköposti 
• Luistelijan nimellä varustetut valokuvat (ei koske luistelukoululapsia) 

 
Rekisteri sisältää seuraavia rekisterin pitäjän toimintaa tukevien yhteistyökumppaneiden 
tietoja: 
 

• Organisaation nimi 
• Organisaation yhteyshenkilön nimi, sähköposti sekä puhelinnumero 
• Organisaation laskutusosoite 

 
 
 
5. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva  
 
Henkilötiedot on suojattu Lappeenrannan Luistelijat ry:n ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen 
käyttöä valvotaan. Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Poikkeuksena ns. 
nippulisenssien keskitetty hankinta luistelukoululaisille Suomen Taitoluisteluliitolta sekä 
osallistujalistojen ja osallistujia koskevien tietojen luovuttaminen erilaisiin tapahtumiin, 
koulutuksiin ja kilpailuihin. 
 
6. Säännönmukaisten tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen 

ulkopuolelle 
 

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 
 
7. Henkilötietojen käsittely ja säilytysaika 

 
Rekisterin sisältämiä tietoja käsittelevät rekisterinpitäjän hallituksen jäsenet.  Käytetyt 
työasemat ja tallennusmediat ovat salattuja.  
 
Jäsentiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on Lappeenrannan Luistelijat 
ry:n jäsen. Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen 
vuoden ajan jäsenyyden päättymisestä tai niin kauan kun laki rekisterinpitäjältä sitä edellyttää. 
  
8. Rekisteröidyn oikeudet 

 
Rekisteröidyllä on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:  



 
- saada tieto henkilötietojensa käsittelystä  
- tarkistaa itseään koskevat Lappeenrannan Luistelijat ry:n käsittelemät henkilötiedot 
- vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä 
- kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin 
- vaatia henkilötietojensa poistamista 
 
Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän 
tietosuojaselosteen yhteyshenkilölle. Lappeenrannan Luistelijat ry voi pyytää rekisteröityä 
tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen 
pyynnön käsittelemistä. Lappeenrannan Luistelijat ry voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta 
sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella. 
 
Valitusoikeus 
 
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka 
sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai 
työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty 
soveltuvan tietosuojakäytännön mukaisesti.  
 
 
9. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen 
 

Rekisterin pitäjällä on oikeus tehdä muutoksia tietosuojaselostukseen toiminnan kehittämisen 
kannalta tarpeellisten seikkojen osalta. Päivittäminen voi tulla tarpeeseen myös esimerkiksi 
lainsäädännössä tapahtuvien muutosten johdosta.  


