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

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

21.5.2018

Nimi

Taistelusika.net
Osoite

Olli Orrainen
Tuulikinkatu 12
05830 Hyvinkää
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Sähköposti: mail@taistelusika.net
Nimi
2
Orrainen
Yhteyshenki- Olli
Osoite
lö rekisteriä
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
Sähköposti: mail@taistelusika.net

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Taistelusika.net jäsenrekisteri
Henkilötietoja käsitellään sivuston toimintaan liittyviin asioihin.
Rekisterin sisältämiä tietoja tarvitaan sivuston toimintaan.
Sähköpostiosoite toimii sivuston käyttäjätunnuksena. Sitä käytetään myös jos käyttäjä on unohtanut
salasanansa ja pyytää uuden salasanan.
Rekisterin sisältämiä tietoja käytetään myös jäsenviestintään:
- jäsentiedotteiden postitukseen

5
Rekisterin
tietosisältö

Rekisteriin kerätään sivuston toiminnan kannalta välttämättömiä tietoja. Nämä tiedot ovat
sähköpostiosoite, ja päivittäiset kalorilaskurin tarvitsemat tiedot, kuten tiedot ruokailusta, liikunnasta,
painosta, pituudesta ja painoindeksistä.
Rekisterin jäsen tunnistetaan sähköpostiosoitteella. Muita nimi tai osoitetietoja ei kerätä.
Halutessaan käyttäjä voi antaa olemattoman / toimimattoman sähköpostiosoitteen. Tällöin
salasanan nollaus on mahdotonta, mikäli käyttäjä on unohtanut salasanansa ja haluaisi uuden.

6
Jäsenet ilmoittavat muuttuneet tietonsa itse sivustolla.
Säännönmukaiset tietolähteet

REKISTERISELOSTE

2

7
Sivuston ylläpitäjä voi luovuttaa viranomaisille rekisterin tietoja lain tai muiden määräyksien niin
Tietojen
vaatiessa.
säännönmukaiset Rekisterissä olevia tietoja voidaan luovuttaa normaaliin toimintaan liittyen kolmansille osapuolille.
luovutukset

8
Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle
9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Jos sivuston tiedoista tulostetaan manuaalista aineistoa, niin tulostetuissa listauksissa henkilön
yksilöimiseen käytetään sähköpostiosoitetta. Kaikki tulostettu aineisto hävitetään asianmukaisesti.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Sähköisessä muodossa olevaan jäsenrekisteriin annetaan tarvittavat käyttöoikeudet vain niitä
toiminnan kannalta välttämättä tarvitseville. Aineistoa säilytetään lukitussa tilassa, johon
ulkopuolisilla ei ole pääsyä.

10
Tarkastusoikeus

Jäsenrekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus ja mahdollisuus tarkistaa häneen liittyvät tiedot
itsenäisesti sivustolla.

11
Jäsen ilmoittaa itse tietoihinsa tulleet muutokset sivustolla.
Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista

12
Jäsenrekisterin tietoja ei käytetä henkilötietolain 30 §:ssä mainittuihin tarkoituksiin.
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

