
     TIETOSUOJASELOSTE 
    Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

Laatimispäivä  
21.1.2020 

 
 
1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 
Espoon historiallisen miekkailun seura ry 

Osoite 
Suvilahdenkatu 10 C, 00500 Helsinki 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 
info@ehms.fi 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 
Christoffer Warelius 
Osoite 
Vellikellontie 3 A 1, 00410 Helsinki 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 
chris.warelius@ehms.fi 

3 
Rekisterin 
nimi 

EHMS ry, Rekisterinumero 203.985, Y-tunnus 2961080-6, jäsentietorekisteri. 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Jäsenten henkilö- ja yhteystiedot ovat sähköisessä rekisterissä jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta sekä 
laskutusta varten henkilötietolain (532/99) 8 § mukaisesti. Henkilötietorekisteriä säilytetään ja käsitellään 
Taikala Oy:n ylläpitämässä toiminnanohjausjärjestelmässä, myClubissa. 
 
 
 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Jäsentietorekisteriin tallennetaan jäsenten ilmoittamat 
- Henkilötiedot (nimi ja syntymäaika) 
- Yhteystiedot (puhelin, kotiosoite ja sähköpostiosoite) 
- Tiedon onko ohjaaja, aktiivinen jäsen vai passiivinen jäsen 
- Alle 18-vuotiaiden lasten osalta myös huoltajan nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite 
- Jäsen- ja kausimaksun tieto 
- Henkilön itsensä antama vapaamuotoinen tieto, jota henkilö itse hallinnoi. Voi pitää tiedon esimerkiksi 
harrastusta rajoittavasta vammasta tai sairaudesta, jonka henkilö itse haluaa kertoa ohjaajille oman 
turvallisuutensa vuoksi. 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Rekisterin tietoja päivitetään EHMS ry:n hallituksen sekä jäsenten itsensä toimesta. 
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle. 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta EU:n tai EU:n talousalueen ulkopuolelle. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 
Manuaalista aineistoa ei kerätä. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 
Jäsenrekisterisivustoa ylläpidetään myClubin  palvelimilla, joiden jatkuvasta varmuuskopioinnista ja 
tietoturvasta vastaa Taikala Oy. Palvelimet sijaitsevat fyysisesti suojatussa tilassa, joten seuran tiedot ovat 
taatussa turvassa. 

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Jokainen jäsen saa tunnukset myClubiin, jonka kautta pääsee itse tarkastelemaan ja korjaamaan omia tietojaan.  

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Jokainen voi tunnuksillaan muuttaa itseään koskevia virheellisiä tietoja myClubissa. 

12 
Muut henkilö- 
tietojen käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 
 

      

 


