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Lehmäportintie 5, 40640 Jyväskylä

2. Rekisterinpidon 
vastuuhenkilö 

Jari Salakka
puheenjohtaja(at)konepyoraseura.fi

2b. Yhteyshenkilöt 
rekistereihin liittyvissä 
asioissa 

Jäsenrekisteri: Jari Salakka, Jouko Pihlajamäki, Juha 
Tiainen, Jarmo Vuorinen
Rompepäivämyyjät: Olli Niinikangas, Kari 
Nurminen
Lukkoloki: Jukka Vuorinen
Pyöräpaikkarekisteri: Tapio Laasanen

2c. Tietosuojavastaavan 
yhteystiedot 

Jari.salakka  (at)  gmail.com  

3. Rekisterien nimet Jäsenrekisteri, Rompepäivämyyjät, Lukkoloki
Kerhotilan käyttäjärekisteri, Pyöräpaikkarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus / rekisterin 
käyttötarkoitus 

Kerhon toiminnasta tiedottaminen, kokouskutsut , 
rompepäivämyynti, kerhotilojen kulunvalvonta 

5. Rekisterin pitämisen 
peruste 

Kerhon toiminnan ylläpito

5a. Rekisterin tietosisältö Yhteystiedot (etunimi, sukunimi, osoite, 
sähköpostiosoite, puhelinnumero) 

5b. Rekisteriä käyttävät 
tietojärjestelmät 

OpenOffice.org Writer , Libreoffice writer,  
Libreoffice calc

6. Säännönmukaiset 
tietolähteet 

Henkilötietoja kerätään ainoastaan rekisteröidyltä 
itseltään 

7. Säännönmukaiset tietojen
luovutukset 

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille 

8.Tietoja ei luovuteta 
ulkopuolisille tahoille 

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille 

9. Rekisterin suojauksen 
periaatteet 

ATK:lle talletetut tiedot on suojattu käyttäjäsalasanoin,
jolloin rekisteriin pääsee vain käyttöoikeudet saaneet 
henkilöt 

10. Rekisteröidyn oikeudet Rekisteröidyn oikeudet määräytyvät EU tietosuoja-
asetuksen artiklojen 15-22 mukaan: - tietojen 
tarkastusoikeus - tietojen korjaaminen ja poistaminen -
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tietojen käsittelyn rajoittaminen - tietojen siirto-oikeus 
- vastustamisoikeus Yhteishenkilö rekisteröidyn 
oikeuksiin liittyvissä asioissa on Seuran 
tietosuojavastaava Jari Salakka 
Jari.salakka  (at)  gmail.com  

11. Virheen oikaisu Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-
aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, 
poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, 
käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, 
tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto 
(Henkilötietolaki 523/1999, 29§). Rekisteriasioista 
vastaavan henkilön on välittömästi virheen 
huomattuaan korjattava virhe tai ilmoitettava siitä 
henkilölle, jolla on riittävät oikeudet virheen 
korjaamiseen. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tiedon 
korjaamista, ja tieto korjataan ilman aiheetonta 
viivytystä. Jos tiedon korjaamisesta kieltäydytään, 
annetaan siitä kirjallinen kieltäytymistodistus. 
Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia 
tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi. 
Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle 
määräyksen tiedon korjaamisesta.Korjauspyyntö 
tehdään kirjallisesti tai suullisesti 
rekisteriasioitahoitavalle henkilölle ja tarvittaessa 
rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan.

Muutos- tai poistamis  pyyntö  jen   osoite:  

Keski-Suomen Konepyöräseura ry
Puheenjohtaja
Lehmäportintie 5
40640 Jyväskylä

Tai:
p  uheenjohtaja  (at)konepyoraseura.fi

Tai:
Kasvotusten rekisterinpidon vastuuhenkilön kanssa.
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