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Kevytilmailu - Light Aviation Ry:n (”Kila”) jäsenrekisteri
Rekisterissä käsitellään Yhdistyksen jäsenien ja sen entisten jäsenien,
Yhdistyksen toimintaan liittyvien organisaatioiden yhteyshenkilöiden
henkilötietoja (”Rekisteröity”).
Rekisterin käyttötarkoituksena on Rekisteröityjen henkilötietojen
ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana, sen ylläpito ja kehittäminen
– tiedottaminen
– laskuttaminen
– tapahtumien järjestäminen
– jäsenasioiden hoitaminen
– yhdistyksen toiminnan kehittäminen
Henkilötietojen käsittely perustuu Yhdistyksen lainsäädännölliseen
velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä sekä tietyissä tapauksissa
sopimuksen täytäntöönpanoon.

Rekisteröityjen ryhmät

Rekisterin tietosisältö

Säännönmukaiset tietolähteet

Säännönmukaiset tietojen
luovutukset ja tietojen siirto EU:n
tai Euroopan talousalueen

Henkilötunnuksen osalta käsittelyperusteena on se, että Rekisteröity
voidaan yksilöidä luotettavasti ja yksiselitteisesti Rekisteröidyn
oikeusturvan sekä etujen ja oikeuksien varmistamiseksi.
a) Henkilöllä on/on ollut rekisterinpitäjiin jäsenyyssuhteeseen liittyvä
osallisuus, velvoite tai muu oikeus sopimukseen, palveluun tai
toimeksiantoon tai
b) Henkilön tietojen rekisteröinti johtuu lakiin perustuvasta
rekisteröintivelvoitteesta.
Henkilöön liittyvät perustiedot, kuten
– jäsenluokka ja jäsennumero
– käyttäjätunnus
– etunimi, sukunimi
– henkilötunnus tai syntymäaika
– osoite
– puhelinnumero
– sähköpostiosoite
– lupakirjanumero
– yritysnimi ja toimenkuva
– SIL- jäsenyys
Rekisteriin sisältyvien tietojen lähteenä ovat rekisteröity itse. Myös
muita luotettavia tahoja ja rekistereitä voidaan käyttää rekisteröidyn
suostumuksen perusteella.
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Henkilörekisterin teknisen ylläpidon toteuttava rekisterinpitäjän
yhteistyökumppani voi siirtää henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden
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suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen
mukaisesti.
Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin Rekisteröity on
Yhdistyksen jäsen. Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja
säilytetään enintään kymmenen vuoden ajan jäsenyyden
päättymisestä Yhdistyksen oikeutetun edun perusteella, ts.
mahdollisiin oikeusvaateisiin puolustautumisen takia (KKO 2017:15).
Henkilötiedot suojataan kaikissa tapauksissa tarpeellisin teknisin ja
hallinnollisin keinoin. Kila takaa, ettei sille annettuja henkilötietoja
käytetä väärin, tuhota perusteetta, väärennetä tai muuten
manipuloida, ja että tiedot eivät joudu asiattomien henkilöiden käsiin
eikä niitä ilman erillistä lupaa julkaista.
Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan
tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:
 saada tieto henkilötietojesi käsittelystä;
 saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat
käsittelemämme henkilötiedot;
 vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen
täydentämistä;
 vaatia henkilötietojesi poistamista;
 peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä
siltä osin, kuin henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi
suostumukseen;
 vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen
tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi
käsittelyperusteena on oikeutettu etumme;
 saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset
tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse
toimittanut kyseiset henkilötiedot meille, käsittelemme kyseisiä
henkilötietoja sopimuksen tai antamasi suostumuksen
perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
 vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.
Voimme pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöä ja
varmentamaan henkilöllisyys ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme
kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä
perusteella.
Rekisteröidyllä on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle
valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion
valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee,
mikäli todetaan, että emme ole käsitelleet henkilötietoja soveltuvan
tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset
tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä
sähköpostitse Pauliina Hakuliselle osoitteeseen info@kevytilmailu.fi
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi
lainsäädännön muuttuessa.

