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Rekisteriseloste
Rekisterit
Tämä seloste koskee Ressun peruskoululaisten harrastustoiminnan tuki ry:n (Ressun Kerhot)
hallinnoimia rekistereitä. Yhdistyksellä on kolme rekisteriä: yhdistyksen jäsenrekisteri,
kerhoilmoittautumisista koostuvat nimilistat sekä kerho-ohjaajien palkkioiden maksuun liittyvät tiedot
(“palkkiorekisteri”).
Rekisterinpitäjä
Rekisterinpitäjänä toimii Ressun peruskoululaisten harrastustoiminnan tuki ry (Ressun Kerhot).
Rekisterin
yhteyshenkilönä
toimii
kulloinenkin
Ressun
Kerhojen
puheenjohtaja
ressuclubs@ressuclubs.fi
Käsiteltävät tiedot, niiden tarkoitus ja saatavuus
Jäsenrekisterissä on yhdistyslain vaatimat tiedot yhdistyksen jäsenistä (nimi ja kotipaikka) sekä
näiden lisäksi henkilön sähköpostiosoite ja liittymispäivä. Rekisterin ylläpito perustuu yhdistyslakiin.
Jäsenrekisteriä ylläpidetään Google Forms -järjestelmässä. Jäseninä on keväällä 2018 hiukan
vajaat 100 henkilöä.
Kerhoilmoittautumisia koskevia listoja ylläpidetään yhdistyksen Holvi-pankkijärjestelmässä, joka
ylläpitää asiakkaidensa tietoja mm. kirjanpito- ja rahanpesulakien vaatimilla tavoilla.
Kerhoilmoittautumisen yhteydessä kerättävät tiedot ovat lapsen nimi ja luokka sekä vanhemman
sähköposti ja puhelinnumero. Lisäksi verkkokaupan yhteydessä kysytään vanhemman osoitetiedot,
joiden täyttäminen ei ole välttämätöntä. Kerhojen osallistumista varten on tiedettävä lapsen nimi ja
luokka sekä vanhempien yhteystiedot, jotta vanhempaan saa tarvittaessa yhteyden.
Kerhoilmoittautuneita on tyypillisesti noin 15 kerhoa kohden. Joihinkin kerhoihin on ilmoittauduttu
myös Google Forms -järjestelmän kautta vastaavasti kuin jäsenrekisteriä ylläpidetään. Näissäkin
ilmoittautumisissa on kysytty lapsen nimi ja luokka sekä vanhemman sähköposti ja puhelinnumero.
Kerhoilmoittautuneiden nimilistaa käsittelee kunkin kerhon vastuuhenkilö, joka on tyypillisesti
Ressun Kerhojen hallituksen jäsen tai varajäsen. Kerhoilmoittautuneiden sähköpostitietoja voidaan
käyttää satunnaisesti myös palautteiden keräämiseen.
Ressun Kerhot ei käsittele kerhojen maksamiseen liittyviä luottokortti tms maksutietoja, vaan ne
käsitellään Holvi-pankkijärjestelmässä. Ressun Kerhot ei myöskään kerää mitään terveystietoihin
liittyviä tietoja kerho-osallistujista.
Kerho-ohjaajien palkkioiden maksua varten Ressun Kerhoilla on hallussaan kerho-ohjaajien
sivutuloverokortti, tiliyhteys ja yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti). Nämä tiedot ovat
yhdistyksen rahastonhoitajalla ja yhdistyksen talouskansiossa. Kyseiset tiedot tarvitaan palkkion
maksamiseen ja ennakonpidätyksen tekemiseen maksettavasta palkkiosta, ja näillä on lakisääteinen
perusta.
Kaikki käsiteltävät tiedot saadaan henkilöiltä itseltään heidän liittyessään yhdistyksen jäseniksi,
ilmoittaessaan lapsensa kerhoon tai toimiessaan kerho-ohjaajina. Mitään tietoja ei kerätä
ulkopuolisilta tahoilta. Kerhojen osallistujalistat sisältäen lapsen nimen ja luokan luovutetaan kerhon
ohjaajalle sekä 1-2-luokkalaisten osalta koulun iltapäiväkerhon ohjaajille. Lisäksi kerhon ohjaajalle
luovutetaan vanhempien yhteystiedot (sähköposti ja puhelinnumero). Iltapäiväkerhon ohjaajille

luovutettavissa tiedoissa ei ole mitään sellaista, jota he eivät tietäisi työnsä puolesta jo entuudestaan.
Palkkioiden maksusta Ressun Kerhot toimittaa tiedot verottajalle. Lähtökohtaisesti mitään tietoja
luovuteta muille tahoille. Jos lainsäädäntö edellyttää tietojen luovuttamista taikka luovuttaminen on
tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, mahdollisten väärinkäytösten selvittämiseksi tai
oikeuksien suojelemiseksi, voimme luovuttaa yhdistyksen hallussa olevia tietoja.

Keräämme evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla tietoja siitä, miten Ressuclubs.fiverkkosivuja käytetään, voidaksemme kehittää niitä edelleen. Nämä tiedot perustuvat nimettömiin
tunnisteisiin, joita emme voi yhdistää yksittäisiin käyttäjiin.
Henkilöillä on oikeus tarkistaa itsestään olevat tiedot tai pyytää itseään koskevien tietojen oikaisua
lähettämällä sähköpostia yhdistyksen sähköpostiosoitteeseen ressuclubs@ressuclubs.fi.
Tietojen poistaminen
Jokainen jäsen voi erota yhdistyksen jäsenyydestä lähettämällä vapaamuotoisen sähköpostin
yhdistyksen sähköpostiosoitteeseen ressuclubs@ressuclubs.fi.
Jäsenrekisterin tietoja siivotaan säännöllisesti. Liittyessään yhdistyksen jäseneksi jäsenrekisteriin
jää liittymispäivä. Henkilö poistetaan yhdistyksen jäsenrekisteristä 10 vuoden kuluttua
liittymisestään, jollei ole muuta tietoa. Tällöin oletetaan, että henkilö on yhdistyksen jäsen lapsensa
peruskouluajan (9 vuotta). Jäsenrekisteristä poistetaan myös sellaisia henkilöitä, joiden yleisesti
tiedetään muuttaneen toiselle paikkakunnalle, lapsen vaihtaneen koulua tms.
Holvi-pankissa olevat kerhoilmoittautumiset säilytetään kuusi vuotta sen tilikauden päättymisen
jälkeen, jolloin kyseinen kerho on pidetty kirjanpitolain mukaisesti. Vastaava koskee kerhojen
ohjauspalkkioiden maksamista.

