SpeedConcept ry:n tietosuojaseloste
1. Rekisterin pitäjä
SpeedConcept ry
Tulliportinkatu 12, 80130 JOENSUU, FINLAND
Y-tunnus 1878002-5
info@speedconcept.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Jäsenvastaava Terhi Kekkonen
info@speedconcept.fi

3. Rekisterin nimi
SpeedConcept-rekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja kerätään mm. maksujen oikean kohdistamisen vuoksi, asiakkaan tunnistamisen vuoksi,
asiakkaan asiointihistorian ja asiointioikeuksien todentamisen vuoksi, raportoinnin vuoksi sekä
SpeedConcept ry:n järjestämien tapahtumien markkinoinnin vuoksi.

5. Rekisterin tietosisältö
Mahdollisia rekistereihin tallennettavia henkilötietoja ovat:
Jäsenhakemus: hakijan nimi, syntymäaika, email, puhelin, auton tiedot (merkki, malli, vuosimalli ja
modifikaatiot)
SpeedParty-ilmoittautuminen: nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, auton merkki ja malli sekä
vastuuvapaussopimuksen hyväksyntä
Muut ilmoittautumiset: nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, auton merkki ja malli sekä mahdollinen
vastuuvapaussopimuksen hyväksyntä
Henkilötietojen yhteyteen tallennetaan rekisteröidyn ilmaisema suostumustieto henkilötietojen käsittelystä
kyseisessä käyttöyhteydessä.
Henkilötietoja säilytetään rekistereissä, kunnes niiden poistot tehdään manuaalisesti.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Jäsenen tai tapahtumaan ilmoittautujan oma ilmoitus.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Henkilötietoja voidaan siirtää rekisterin pitäjän muihin
järjestelmiin.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
ATK-pohjainen järjestelmä säilytetään lukitussa tilassa, joka on suojattu palomuuri-, käyttäjätunnus- ja
salasanasuojauksin. Ohjelmiston käyttö on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietokannassa olevat
tiedot on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Levyille tallennetut tiedot on suojattu
käyttöjärjestelmätason käyttöoikeuksin.
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.
Rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään ainoastaan sellaiset
rekisterinpitäjän ennalta määritellyt toimihenkilöt, joiden toimenkuvaan tietojen käsitteleminen kuuluu.
Näitä henkilöitä sitoo salassapitovelvollisuus.
Web-palvelimen huoltoyhteys on sallittu vain palvelin- ja järjestelmätoimittajille. Ohjelmiston toimittajalla
on täysi pääsy kaiken kerätyn tiedon tarkasteluun ja poistamiseen.

10. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot.
Tarkastuspyyntö tulee tehdä sähköisesti tai kirjallisesti ja osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista.
Pyynnöt tulee osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja
suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin
kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

