Tietosuojaohje
Tämä �etosuojaohje on tarkoite�u kaikille, jotka ovat mukana Äänekosken voimistelu- ja urheiluseura
Huima Ry:n toiminnassa. Kaikki, jotka käsi�elevät seuran tai seuran toimintaan rinnaste�avia henkilö�etoja
ovat vastuullisia nouda�amaan henkilö�etojen käsi�elyssä lain määräämiä velvoi�eita, hyvää
�etojenkäsi�elytapaa, henkilöiden yksityisyyden suojaa sekä yleistä huolellisuu�a toiminnassaan.
Henkilö�etojen keräämisen säännöt ovat yhtenäiset sekä seuran henkilöstölle, kuin muillekin seuran
toiminnassa mukana oleville. Henkilö�etojen keräämiselle on aina oltava selkeä peruste mitä �etoja ja
miksi kerätään. Henkilö�etoja kerätään aina minimi�edon verran eli vain �edot, mitä asiayhteyden
kannalta tarvitaan. Henkilö�etoja käsitellään aina luo�amuksellises� ja niitä säilytetään suoja�una sekä
niihin pääsy on ainoastaan tarvi�avilla henkilöillä. Vanhentuneet, turhat ja virheelliset �edot on tuho�ava
asianmukaises�.
Henkilö�etojen keräyksen yhteydessä rekisteröityneelle on kerro�ava, miksi hänen �etojaan kerätään ja
mihin niitä käytetään. Tiedon keräysvaiheessa voidaan viitata seuran yleisiin Tietosuojakäytäntöihin.
Alle on koo�u yksityiskohtaisemmat �etoturvaohjeet, joiden nouda�amista seura vaa�i jokaiselta heidän
toiminnassaan mukana olevalta, joka kerää ja käsi�elee henkilö�etoja.

Tietoturvaohjeet:
Seuran toimintaan kuuluvien henkilö�etojen käsi�elyyn käyte�ävässä �etokoneissa on oltava
ajantasaiset �etoturvapäivitykset
Työtehtävän tai yhteistyön aikana tai sen pääty�yä ei toiminnassa saatuja henkilöitä koskevia
luo�amuksellisia tai salassa pide�äviä �etoja saa ilmaista ulkopuoliselle tai sivulliselle.
Rekisterien katselu- tai käy�öoikeu�a ei ole muihin kuin tehtävien edelly�ämiin �etoihin.
Rekisteröity saa�aa pyytää itseään koskevia �etoja joko luovute�avaksi tai tarkaste�avaksi. Ennen
luovu�amista tai ilmaisemista on aina varmistu�ava �edustelijan henkilöllisyydestä.
Mikäli käsi�elet luo�amuksellisia paperiaineistoja kotona, huolehdi niiden asianmukaisesta
säily�ämisestä ja hävi�ämisestä.
Tiedon siirrolle kolmannelle taholle tulee aina olla asetuksen mukainen peruste (esim. laki, sopimus
tai suostumus). Älä siirrä �etoa, ennen kuin ole varmistunut siirron asetuksen mukaisuudesta.
Älä lähetä sähköpos�ssa henkilöiden henkilötunnuksia tai muuta arkaluontoista �etoa ilman
salasanasuojausta.
Tietojen väärinkäy�ö tai tahallinen ohjeiden vastainen toiminta voi johtaa muun ohella rikosoikeudellisiin
seuraamuksiin. Havaitsemistasi �etosuojarikkomuksista tai sellaisen yrityksistä tulee aina ilmoi�aa
väli�ömäs� seuravastaavalle. Seuran on ilmoite�ava 72 tunnin sisällä kirjallises� henk ilö�etojen
�etoturvaloukkauksesta saatuaan sen �etoonsa viranomaiselle.

Allekirjoitus:
Olen ymmärtänyt �etosuojaohjeen ja sitoudun nouda�amaan ohje�a.
Seuratoimijan nimi:
Allekirjoitus:________________________________________

