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1
Rekisterin-
pitäjä

Nimi
Naantalin Purjehdusseura ry

Osoite
PL 57, 21101 Naantali
Muut yhteys edot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpos osoite)
nps@nps.fi

2
Yhteyshenkilö 
rekisteriä
koskevissa
asioissa

Nimi
Kommodori (24.5. Hanna Haaksi, kausi pää yy 31.12.2018). Kommodoriin kausi kestää kaksi vuo a. 
Osoite
PL 57, 21101 Naantali
Muut yhteys edot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpos osoite)
hanna.haaksi@nps.fi; sihteeri@nps.fi

3
Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri (Suomen Purjehdus ja Veneily -järjestön ylläpitämä SUULI- etokanta)

4
Henkilö etojen 
käsi elyn
tarkoitus

Seuran jäsenten yhteys etojen ylläpito jäsenyyteen lii yvien asioiden hoitamiseksi.

5
Rekisterin

etosisältö

Rekisteri sisältää kunkin rekisteröidyn osalta tarkoituksenmukaisiksi katsotut seuraavat henkilö edot:
- Nimi
- Osoite
- Puhelinnumero
- Sähköpos
- Jäsenyyden kannalta merki ävät edot ktue: lii ymispäivämäärä, jäsentyyppi, veneen edot

6
Säännönmu-
kaiset eto-
lähteet

Rekisteröidyltä itseltään omalla ilmoituksella jäseneksi lii yess. Jäsen päivi ää itse omat etonsa 
toimi amalla ne rekiserin ylläpitäjälle.

7
Tietojen
vastaano ajat

Rekisterin etoja luovutetaan tarpeen vaa essa seurojen muille toimijoille: katsastuslistat 
katsastushenkilöille.

8
Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle

Rekisterin etoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

9 
Henkilö etojen 
säilytysaika

Rekisteriin kerä yjä etoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista 
suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilö edot on kerä y. Tämän 

etosuojaselosteen mukaisia henkilö etoja säilytetään niin kauan kun rekisterinpitäjä hyödyntää 
etoja kohdassa 4 kuva uihin tarkoituksiin. Rekisteriin tallennetut henkilö edot poistetaan kun niiden

käsi elylle ei ole enää laillista peruste a. Pääte ävä rekisterikohtaises .
10 
Rekisterin
suojauksen
periaa eet

Rekisterin etoturvallisuus sekä henkilö etojen luo amuksellisuus, eheys ja käyte ävyys 
varmistetaan asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein. Digitalista rekisteriä esimerkiksi 
suojataan ajan tasalla olevalla etoturvaohjelmistolla ja siitä otetaan varmuuskopiot. Rekisteri on 
olemassa ainostaan sähköisenä.

11
Oikeus etojen 
tarkastamiseen ja 
oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia etoja rekisteriin on tallenne u. Tarkastus- 
tai oikaisupyyntö voidaan myös tehdä toimi amalla pyyntö rekisterin yhteyshenkilölle.

12
Oikeus etojen 
poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilö edot poiste ua ilman aiheetonta viivytystä 
edelly äen, e ä;

• henkilö etoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerä in tai joita varten niitä 
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muutoin käsitel in;
• rekisteröity peruu aa suostumuksen, johon käsi ely on perustunut, eikä käsi elyyn ole muuta 

laillista peruste a;
• henkilö etoja on käsitelty lainvastaises ; tai 
• henkilö edot on poiste ava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan 

lakisääteisen velvoi een nouda amiseksi.

13
Oikeus käsi elyn 
rajoi amiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, e ä rekisterinpitäjä rajoi aa käsi elyä, jos 
• rekisteröity kiistää henkilö etojen paikkansapitävyyden;
• käsi ely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilö etojen poistamista ja vaa i sen sijaan 

niiden käytön rajoi amista;
• rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilö etoja käsi elyn tarkoituksiin, mu a rekisteröity 

tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laa miseksi, esi ämiseksi tai puolustamiseksi.

14
Oikeus peruu aa 
suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruu aa käsi elyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän 
vaiku ama a suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsi elyn lainmukaisuuteen.

15
Oikeus siirtää 

edot 
järjestelmästä 
toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilö edot, jotka hän on toimi anut 
rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleises  käytetyssä ja koneellises  lue avassa muodossa, ja oikeus 
siirtää kyseiset edot toiselle rekisterinpitäjälle.

16
Oikeus tehdä 
valitus 
valvontaviranomai
selle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, e ä häntä 
koskevien henkilö etojen käsi elyssä rikotaan soveltuvaa etosuojasääntelyä.
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