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1 Rekisterin nimi 
Black Diamond Cheerleaders ry:n jäsen- ja yhteistyökumppanirekisterin tietosuojaseloste 

 

2 Rekisterinpitäjä 
Nimi:  Black Diamond Cheerleaders ry 

Verkkosivut:  www.bdc.fi 

Osoite:  Kiveliöntie 2a3, 45100 Kouvola 

Puh.  040 7388826 

Sähköposti:  info.bdcheer (at) gmail.com 

Rekisteriasioista vastaava henkilö 

Nimi:   Tinja Toimela 

Osoite:  Kiveliöntie 2a3, 45100 Kouvola 

Puh.   040 73 88826 

Sähköposti:  info.bdcheer (at) gmail.com 

 

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus 
 

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat 

henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään 

jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä 

jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa. Jäsentietoja käytetään lisäksi Myclub palvelussa (Taikala Oy, Myclub-

palvelu), laskutuksen ja ilmoittautumisten hoitamista varten, tiedot eivät ole kaikkien saatavilla palvelussa. 

Jokainen käyttäjä voi määrittää itse mitä tietoja haluaa näyttää muille palvelun käyttäjille. (Tarkempia 

tietoja myclubin rekisteriselosteesta.) 

Tietojen käsittely perustuu yhdistysten jäsenten osalta Black Diamond Cheerleaders ry:n oikeutettuun 

etuun eli yhdistyksen jäsenyyteen. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on:   

• ylläpitää Yhdistyslain mukaista jäsenluetteloa 

• jäsenasioiden hoito, kuten tiedottaminen, yhteydenpito, palkitseminen, kilpailutoiminta, 

jäsenmaksujen hallinta sekä kurinpidolliset toimet  

• harrastustoiminnan, tapahtumien sekä keskustelu- ja koulutustilaisuuksien järjestäminen  

• toiminnan kehittäminen, tilastointi ja raportointi.  

Tietojen käsittely perustuu toimihenkilöiden (ml. joukkueen johtaja, ohjaaja, valmentaja, tiedottaja) osalta 

Black Diamond Cheerleaders ry:n oikeutettuun etuun eli sovittuun yhteistyöhön.   
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4 Rekisterin tietosisältö 
 

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen 

täydellinen nimi ja kotipaikka.   

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja yhdistyksen henkilöjäsenistä:   

• Yhdistyslain 11 §:n vaatimat henkilötiedot eli jäsenen nimi sekä kotipaikka 

• Alaikäisen jäsenen osalta   

o Tarpeelliset huoltajan suostumukset esim. jäsenyyteen, tietojen julkaisemiseen, 

harrastustoimintaan ja palveluiden käyttöön liittyen  

o Alaikäisen huoltajan nimi ja yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)  

• Jäsenyyteen liittyvät tiedot, kuten jäsennumero, jäsentyyppi, jäsenmaksuihin ja muihin laskuihin 

liittyvät tiedot  

• Yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero) 

• Valokuva 

• Sportti-ID eli lisenssinumero 

• Tiedot osallistumisesta jäsen- ja harrastustoimintaan sekä keskustelu- ja koulutustilaisuuksiin 

• Muut rekisteröidyn itsensä luovuttamat henkilötiedot, kuten vaatekoko, allergiat ja sairaudet. 

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja toimihenkilöistä:   

• Yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)  

• Sportti- ID eli lisenssinnumero 

• Myclub jäsennumero 

• Laskuihin liittyvät tiedot  

• Valokuva  

• Tiedot osallistumisesta harrastustoimintaan sekä keskustelu- ja koulutustilaisuuksiin  

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja yritysten ja yhteisöjen päättäjistä ja yhteyshenkilöistä:  

• nimi, titteli, yritys, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, myclub jäsennumero, Sportti-ID 

 

5 Rekisterin tietolähteet 
Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään esim. jäseneksi liityttäessä tai jäsenyyden tai yhteistyön 

aikana. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan muuttuneet tietonsa Black Diamond Cheerleaders ry:lle. 
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6 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
 

Jäsenen henkilötietoja voidaan luovuttaa kilpailu- tai muuhun tapahtumatoimintaan osallistumista varten 

kilpailutoiminnan järjestäjätaholle, ja mahdollisten majoitus- ja kuljetuspalvelujen tarjoajalle. 

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-

alueen tai ETA:n ulkopuolelle. 

Rekisterinpitäjä käyttää ulkoisen palveluntarjoajan (Taikala Oy, myClub-palvelu) sähköistä jäsenpalvelua, 

jonka avulla rekisterinpitäjä hallinnoi jäsen- ja yhteistyökumppanirekisteriä, laskutusta, 

tapahtumailmoittautumisia, läsnäoloseurantaa ja jäsenviestintää. 

Rekisterinpitäjän kirjanpito on ulkoistettu. 

 

7 Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika 
 

Yhdistyksen jäsenten tietoja käsitellään pääsääntöisesti myClub palvelussa. Rekisteriä voi käyttää 

henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanalla. Rekisterin tietoihin on pääsy vain määritellyillä 

henkilöillä heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Lisäksi Yhdistyksen sähköinen jäsenrekisteri 

sijaitsee Black Diamond Cheerleaders ry:n omistamalla tietokoneella käyttäjätunnuksen takana, sekä 

paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä. 

Rekisterin tietoja säilytetään niin kauan, kuin ne ovat tarpeen rekisterin tarkoituksen toteuttamiseksi. Jäsen 

voi erota yhteisöstä itse pyytämällä jäsenrekisterivastaavaa poistamaan henkilötietonsa jäsenrekisteristä.  

MyClub-asiakassuhteen päättyessä kaikki tiedot kyseisestä yhteisöstä poistetaan viimeistään kuuden (6) 

kuukauden kuluttua palvelusuhteen päättymisestä. 

• Yhdistyksen toimijan henkilötietoja säilytetään niin kauan kun henkilö on mukana toiminnassa. 

• Yhdistyksen jäsenen henkilötietoja säilytetään niin kauan kun henkilö on seuran jäsen. Tiedot 

poistetaan jäsenyyden päättymisestä kahden vuoden päästä edellyttäen, että jäsenvelvoitteet on 

hoidettu. Yritysten ja yhteisöjen päättäjien ja yhteyshenkilöiden henkilötietoja säilytetään niin 

kauan kuin ne ovat tarpeen laskutuksen, sponsoroinnin tai yhteistyön kannalta. Muutoin 

henkilötietoja päivitetään. 

• Laskutukseen liittyviä tietoja säilytetään Kirjanpitolain edellyttämän ajan. 

• Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, 

jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä. 

• Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee Black Diamond Cheerleaders ry:n omistamalla tietokoneella 

käyttäjätunnuksen takana, sekä sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa 

(myclub) käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. Tietokonetta säilytetään lukitussa tilassa. Black 

Diamond Cheerleaders ry huolehtii tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan. 
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8 Rekisteröidyn oikeudet 
Rekisteriin merkityllä jäsenellä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa 

sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti, 

kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle. Rekisteröity voi hallinnoida ja päivittää omia jäsentietojaan 

kirjautumalla myClub palveluun.  

Muut oikeudet: Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa 

käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. 


