
Tietosuojaseloste

Henkilötietolain mukainen tietosuojaseloste.
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c/o Suomen Tanssiurheiluliitto ry
Valimotie 10
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Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Toimistosihteeri Raija Vuorinen
Finnish Dance Organization FDO ry
c/o Suomen Tanssiurheiluliitto ry
Radiokatu 20
00240 Helsinki

Sähköposti toimisto(at)fdo.fi

Rekisterin nimi

Finnish Dance Organization FDO ry:n jäsenrekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on henkilön tietojen kerääminen kilpailujen ja kurssien 
ilmoittautumisia varten.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan etunimi, sukunimi, syntymäaika, sähköpostiosoite, kotisoite, 
puhelinnumero, alaikäisen huoltajan tiedot (tulossa päivitys 2018 aikana) ja jäsen- ja 
kilpailumaksuhistoria.

Tiedot poistetaan, mikäli jäsen ei viiteen (5) vuoteen ole maksanut jäsenmaksua.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä toimii www.fdo.fi -sivustolla sekä kilpailujen sivuilla olevat lomakkeet, jotka henkilö 
itse täyttää.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa. FDO ry ei luovuta tietoja 
muille kolmansille osapuolille.

Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritietoja ei säilytetä muussa kuin sähköisessä muodossa. Rekisterin palvelinlaitteistoa 
ylläpidetään hyvän ylläpitotavan mukaisesti.

http://www.fdo.fi/


Pääsy rekisteritietoja sisältävään tietokantaan on rajoitettu sekä verkkotekniikan että 
henkilökohtaisten käyttäjätunnusten ja salasanojen avulla.

Rekisterin käyttöoikeus ja ylläpito-oikeudet on rajoitetulla joukolla yhdistyksen luottamushenkilöitä: 
puheenjohtaja, toimistosihteeri ja pisteidenlaskijat.

Tarkastusoikeus

Rekisterissä olevalla on henkilötietolain mukainen oikeus tietojensa tarkastukseen korvauksetta 
kerran vuodessa. Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tästä kirjallinen 
ja omakätisesti allekirjoitettu tai vastaavalla tavalla varmennettu pyyntö rekisteriasioista vastaavalle
yhteyshenkilölle.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjä korjaa tiedot henkilötietolain mukaisesti. Tiedonkorjaamispyynnöt on osoitettava 
rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietolain mukaiseen kieltoon henkilötietojensa käyttämisestä. 
Tällöin henkilön kaikki tiedot poistetaan pyynnöstä välittömästi.

-----

Liittymislomakkeen tietosuojaseloste

Henkilötietolain mukainen tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä on Finnish Dance Organization FDO ry.

Rekisteri koostuu sähköisesti kerättyjen liittymisten tiedoista.

Kaikki tietojärjestelmät on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Palautteen tietoja ei luovuteta millekään muulle taholle.

Palvelun käyttöehdot

Palvelun käyttäminen

Rekisteröitymällä FDO ry:n rekisteriin käyttäjä hyväksyy palvelun käyttöehdot ja myöntää 
markkinointiluvan palveluntarjoajalle.

FDO ry postittaa noin kerran kuukaudessa jäsenkirjeen rekisterissä oleville jäsenmaksun 
maksaneille.

FDO ry markkinoi kilpailuita ja kursseja.

Vastuu kolmansien osapuolten tiedoista

Mikäli palvelussa on linkkejä internetsivuille, joita ylläpitävät osapuolet, joihin palveluntarjoajalla ei 
ole määräysvaltaa, ei palveluntarjoaja vastaa näiden internetsivujen sisällöstä, linkkien 
toimivuudesta tai sivuilla olevan tiedon saatavuudesta.



Palveluntarjoaja ei vastaa kolmannen osapuolen sivustoilla mahdollisesti kerättävistä 
henkilötiedoista.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa kolmannen osapuolen toimittaman mainosmateriaalin lain- ja 
hyvien tapojen mukaisuudesta.

Käyttöehtojen muuttaminen

FDO ry pidättää oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja siitä erikseen käyttäjille ilmoittamatta.


