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Fudoshin on sitoutunut suojaamaan palvelujensa käyttäjien yksityisyyttä. Käsittelemme Fudoshinissä 

henkilötietoja* asianmukaisesti ja vain siinä laajuudessa, kuin se on tarpeellista. Tietojen 

käsittelytavat perustuvat EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen (2016/679). Jos sinulla on 

selosteemme luettuasi vielä kysyttävää henkilötietojen käsittelystämme, niin ole yhteydessä meihin. 

* Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikkea tietoa, josta henkilö voidaan tunnistaa suoraan tai tietoja 

yhdistelemällä. 

 

Fudoshinin sähköpostirekisteri                                           siniset tarkoittavat linkkejä 

Fudoshinin jäsenrekisteri 

Fudoshinin treenilista 

Sinun oikeutesi 

 

Fudoshinin sähköpostirekisteri 

16.8.2018 

 

Rekisterinpitäjä 

Fudoshin ry, Winqvistinkatu 1, 00240 Helsinki 

Arja Holopainen, info@daitoryu.fi toimii yhteyshenkilönä.  

 

Sähköpostiosoitteen käsittelijä 

Sähköpostilistaa voivat käsitellä seuran hallituksen jäsenet ja opettajat. 

 

Rekisterin tietosisältö 

Sähköpostiosoite, etunimi ja sukunimi 

 

Sähköpostiosoitteen käsittelyn tarkoitus 

Lähetämme joitakin tiedotteita tapahtumistamme jäsenillemme ja joillekin aikaisemmin jäseninä 

olleille henkilöillemme. 

Henkilötietojen käsittely perustuu henkilön suostumukseen: tullessasi jäseneksemme pyydämme 

tietojasi senrekisteriimme.  
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Sähköpostiosoitteen säilytysaika 

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa sähköpostilistalta. Suostumuksen perumiseksi 

tulee Sinun ilmoittaa peruutuksesta lähettämällä pyyntö info@daitoryu.fi  osoitteeseen.   

Edelleen rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sisäisten 

käytännesääntöjensä mukaisesti: henkilötietojen säilyttämisen tarvetta arvioidaan vuoden välein.  

Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, 

että epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä. 

 

Sähköpostiosoitteen tietolähteet ja tietojen päivitys 

Keräämme sähköpostiosoitteesi suoraan sinulta, kun tulet jäseneksemme. Tietoja päivitetään 

suoraan sinulta saatujen tietojen perusteella. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon 

tai profilointiin. 

 

Henkilötietojen luovutukset ja siirrot sekä tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä niitä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

 

Tietojen suojaus 

Tiedotejulkaisujärjestelmässä olevat tiedot on suojattu Fudoshinin tietoteknisin ja hallinnollisin 

turvajärjestelyin. 

 

Sinun oikeutesi ja kuinka niitä käytät 

  

Fudoshinin jäsenrekisteri 

 

16.8.2018 

 

Rekisterinpitäjä 

Fudoshin ry, Winqvistinkatu 1, 00240 Helsinki 

Arja Holopainen (info@daitoryu.fi) toimii yhteyshenkilönä.   

 

Rekisterin nimi 

Fudoshinin jäsenrekisteri 
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Tietojen käsittelijä 

Fudoshin ry (Winqvistinkatu 1, 00240 Helsinki) toimii jäsenrekisterin pitäjänä. Arja Holopainen 

(daitoryu@info.fi) toimii jäsenrekisterin yhteyshenkilönä.   

Jäsenrekisteri sijaitsee Membookissa https://secure.membook.fi/#/account/login, joka on 

jäsenrekisteripalvelua tuottava yritys. 

 

Käsittelyn oikeusperusteet 

Käsittelemme jäseniemme henkilötietoja, jotta voimme seurata jäsentemme treenimaksuja ja ottaa 

heihin maksuihin liittyen yhteyttä (ns. oikeutettu etu). Edelleen meillä tulee olla tieto jäsentemme 

lukumäärästä, sukupuolesta ja iästä, jotta voimme anoa Helsingin kaupungin avustusta.   

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 

(jäljempänä myös ”GDPR”) mukaiset perusteet: 

- rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa 

erityistä tarkoitusta varten (GDPR 6 art. 1.a); 

- käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on 

osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi 

rekisteröidyn pyynnöstä (GDPR 6 art. 1.b); 

- käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen 

toteuttamiseksi (GDPR 6 art. 1.f). 

Edellä mainittu rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuu rekisteröidyn henkilön ja rekisterinpitäjän 

välillä olevaan merkitykselliseen ja asianmukaiseen suhteeseen, joka on seurausta siitä, että 

rekisteröity on rekisterinpitäjän asiakas, ja kun käsittely tapahtuu tarkoituksiin, joita rekisteröity on 

kohtuudella voinut odottaa henkilötietojen keräämisen ajankohtana ja asianmukaisen suhteen 

yhteydessä. 

 

Rekisterin tietosisältö 

Jäseniltämme keräämme nimen, postiosoitteen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron. Jäsen voi 

lisätä myös vyöarvonsa tietoihin näin halutessaan. 

 

Henkilötietojen säilytysaika 

Tiedot poistetaan, kun rekisteröity ilmoittaa treenaamisen lopettamisen jälkeen, ettei hänen 

tietojaan saa käsitellä. Rekisteröity voi myös itse poistaa tiedot treenaamisen lopettamisen jälkeen 

(lopettaa jäsenyyden). 

Edelleen rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sisäisten 

käytännesääntöjensä mukaisesti: henkilötietojen säilyttämisen tarvetta arvioidaan vuoden välein.  

Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, 

että epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä. 
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Henkilötietojen tietolähteet ja niiden päivitys 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään. Tietoja päivitetään rekisteröidyltä 

itseltään saatujen tietojen perusteella. 

 

Automatisoitu päätöksenteko ja profilointi 

Rekisteröityjen henkilötietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.   

 

Henkilötietojen luovutukset ja siirrot sekä tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä niitä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.   

 

Tietojen suojaus 

Fudoshin ry ja sen palveluntarjoaja suojaavat henkilötietosi käyttämällä asianmukaisia teknisiä ja 

organisatorisia suojakeinoja. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden, 

käyttötapahtumien rekisteröinti ja turvallisten laitetilojen käyttö. Suojakeinoja ovat lisäksi 

käyttöoikeuksien myöntäminen.   

 

Sinun oikeutesi ja kuinka niitä käytät 

 

 

Fudoshinin treenilista 

16.8.2018 

 

Rekisterinpitäjä 

Fudoshin ry, Winqvistinkatu 1, 00240 Helsinki 

Arja Holopainen, info@daitoryu.fi toimii yhteyshenkilönä.  

 

Sähköpostiosoitteen käsittelijä 

Sähköpostilistaa voivat käsitellä seuran hallituksen jäsenet ja opettajat. 

 

Rekisterin tietosisältö 

Eetuimi ja sukunimi 
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Treenilistan käsittelyn tarkoitus 

Pidämme kirjaa treeneissä käyvistä. Näin tiedämme treenaajien aktiivisuuden, kykenemme 

lähettämään treenilaskut aktiivisuuden perusteella. Lisäksi Helsingin kaupungin avusta varten tulee 

pitää kirjaa jäsenten aktiivisuudesta. 

Henkilötietojen käsittely perustuu henkilön suostumukseen: tullessasi jäseneksemme pyydämme 

tietojasi jäsenrekisteriimme.  

 

Sähköpostiosoitteen säilytysaika 

Niin kauan, kun treenaaja on aktiivinen jäsen, hänen treenikäyntejään seurataan. Rekisteröidyllä on 

oikeus peruuttaa suostumuksensa treenilistalta, kun hän ei enää ole aktiivinen jäsen. Suostumuksen 

perumiseksi tulee Sinun ilmoittaa peruutuksesta lähettämällä pyyntö info@daitoryu.fi  osoitteeseen 

tai ilmoittamalla peruutus opettajalle tai hallituksen jäsenelle muilla keinoin.   

Edelleen rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sisäisten 

käytännesääntöjensä mukaisesti: henkilötietojen säilyttämisen tarvetta arvioidaan vuoden välein.  

Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, 

että epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä. 

 

Nimesi tietolähteet ja tietojen päivitys 

Keräämme nimesi suoraan sinulta, kun tulet jäseneksemme. Tietoja päivitetään suoraan sinulta 

saatujen tietojen perusteella. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

 

Henkilötietojen luovutukset ja siirrot sekä tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä niitä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

 

Tietojen suojaus 

Tiedotejulkaisujärjestelmässä olevat tiedot on suojattu Fudoshinin tietoteknisin ja hallinnollisin 

turvajärjestelyin. 

 

Sinun oikeutesi  

Sinulla on oikeus: 

•saada läpinäkyvästi tietoa henkilötietojen käsittelystä 

•tarkistaa käsitteleekö Fudoshin ry sinun henkilötietojasi, mitä tietoja se käsittelee ja miten 

•vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä 

mailto:info@daitoryu.fi


•poistaa sinua koskevat tiedot esim., jos tietosi käsittely perustuu suostumukseesi 

•rajoittaa tietojen käsittelyä tietyissä tilanteissa 

•vastustaa käsittelyä. Yksinkertaisimmin tämä onnistuu sähköisessä viestissä olevan linkin avulla. 

•vastustaa automatisoituja yksittäispäätöksiä, profilointi mukaan luettuna.   

 

Yhteystiedot 

Tietosuojaan liittyvissä asioissa voit ottaa kirjallisesti yhteyttä osoitteella: 

 

Fudoshin ry 

Winqvistinkatu 1 

00240 Helsinki   

tai  info@daitoryu.fi  

Pyyntöön vastataan siinä ajassa, mikä on säädetty EU:n tietosuoja-asetuksessa – eli noin kuukauden 

kuluessa. 

 

Voit käyttää tarkastusoikeuttasi kerran vuodessa maksutta. Jos tarkastuspyyntösi olisivat ilmeisen 

perusteettomia tai kohtuuttomia, tai jos esittäisit niitä toistuvasti tai jos pyytäisit useampia 

jäljennöksiä, perimme pyynnön toteuttamisesta hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan maksun 50 

euroa kerralta tai kieltäydymme pyynnön toteuttamisesta. 

 

Oikeutesi tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle. Suomen valvontaviranomaiselle 

tehdyt valitukset osoitetaan osoitteella: 

 

Tietosuojavaltuutetun toimisto 

 PL 800 

 00521 Helsinki 

tietosuoja@om.fia 
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