18.5.2018

Henkilötietojen käsittelyn periaatteet
Kaikkia henkilötietoja käsitellään seurassa tarkoituksen mukaisesti sekä kunnioittavasti. Henkilöstä
tallennetaan ja julkaistaan vain ne tiedot, joita seura tarvitsee seuran toiminnassa ja ratsastajan
oikeuksien turvaamiseksi.

Jäsenrekisteri
Meri-Lapin ratsastajien jäsentiedot ovat tallennettuna vain Suomen ratsastajainliiton jäsenrekisteriin.
Meri-Lapin ratsastajissa ainoastaan seuran jäsensihteerillä on käyttöoikeudet ko. rekisteriin.
Jäsenrekisterin sisällöstä vastaa Suomen ratsastajainliitto. Liiton ja jäsenseurojen välille laaditaan
sopimus yhteisrekisterin pitämisestä. Sopimus on nähtävillä seuran nettisivuilla www.melarat.net
Meri-Lapin ratsastajien jäsenten tulee todentaa jäsenyytensä SRL:n jäsenkortilla, jonka he saavat
liityttyään seuraan. Jäsenyyden todentamista tarvitaan kilpailujen tai muiden mahdollisten
tapahtumien yhteydessä, jolloin jäsenkortilla saa alennusta tai etuja.

Kilpailutulokset
Seuran nettisivuilla http://www.melarat.net on nähtävillä kahden viimeisen kauden kisatulokset. Nämä
tarvitaan, jotta ratsastajilla on tarvittaessa mahdollisuus osoittaa hyväksytyt kvaalitulokset.
Nettisivujen ylläpitäjä huolehtii vanhentuneiden kisatulosten poistosta.
Linkki nettisivuilla oleviin kilpailutuloksiin julkaistaan myös seuran Facebook-ryhmässä.
Kilpailutulokset julkaistaan myös Suomen ratsastajainliiton tulospalveluissa Kipa sekä Equipe-onlinessä.
Näistä järjestelmistä ja julkaisuista vastaa SRL.

Lähtölistat
Harjoitus- ja 1-tason kilpailujen lähtölistat julkaistaan kilpailuja edeltävänä päivänä seuran nettisivuilla
ja Facebook-ryhmässä. Kilpailujen jälkeen lähtölistat poistetaan molemmista.
1-tason ja sitä vaativimpien kilpailujen lähtölistat julkaistaan myös Suomen ratsastajainliiton
tulospalveluissa Kipassa sekä Equipe-onlinessä.

Seuracup-tulokset
Seuran nettisivuilla ja Facebook-ryhmässä julkaistaan vuosittain ko. kilpailukaudella ansioituneiden
nimitiedot.

Hallitus
Hallituksen jäsenten nimitiedot, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet julkaistaan seuran nettisivuilla.
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Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen
Henkilön oikeus saada pääsy tietoihinsa
Henkilöllä ei ole pääsyä SRL:n jäsenrekisteriin. Tietojen tarkistuspyynnöt tulee osoittaa suoraan SRL:lle.
Seuran tallentamat tiedot (kilpailutulokset) henkilöistä ovat nähtävillä nettisivuilla.
Oikeus tietojen poistamiseksi (unohdetuksi tulemisen oikeus)
Uuden tietosuoja-asetuksen mukaan henkilöllä on oikeus tulla unohdetuksi. Henkilö voi pyytää tietonsa
poistettavaksi seuran nettisivuilta ja Facebook-ryhmästä lähettämällä pyynnön seuran nettisivujen
palautelomakkeen avulla. Pyynnössä pitää yksilöidä tarkasti mitkä tiedot henkilö haluaa poistettavaksi.
Nettisivujen ylläpitäjä poistaa henkilön haluamat tiedot. Tämän jälkeen henkilö vastaa itse
tulevaisuudessa mahdollisesti tarvittavista kvaalien todistamisista.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Henkilö voi pyytää oikaistavaksi seuran nettisivuilla ja/tai Facebook-ryhmässä julkaisuista tiedoista,
lähettämällä pyynnön seuran nettisivujen palautelomakkeen avulla. Pyynnössä pitää yksilöidä tarkasti
mitkä tiedot henkilö haluaa oikaistavaksi.
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Henkilö voi kieltää kilpailutulostensa julkaisemisen seuran nettisivuilla tai Facebook-ryhmässä. Tämän
jälkeen henkilö vastaa itse tulevaisuudessa mahdollisesti tarvittavista kvaalien todistamisista.
SRL:n ylläpitämien Kipa ja Equipe-järjestelmien käsittelyn rajoittamisesta vastaa SRL.

