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Tietosuojalausunto Skydive Karjala Ry 

Päivitetty 21.3.2021 

 

Uutta yleistä tietosuoja-asetusta alettiin soveltaa 25.5.2018 kaikkiin 

henkilötietoja käsitteleviin yrityksiin ja organisaatioihin. Asetus koskee myös 

Skydive Karjalaa. Tietosuoja-asetus korostaa henkilön oikeutta päättää 

omista tiedoistaan ja omien henkilötietojen käytöstä. Henkilötietojen 

suojaaminen ja luottamuksellisuus ovat toimintamme edellytys. Skydive 

Karjalan tietosuojalausunnon tarkoituksena on kertoa niistä periaatteista ja 

käytännöistä, joita me Skydive Karjalassa (rekisterinpitäjä) noudatamme 

jäsenten, asiakkaiden, lahjoittajien, vapaaehtoisten ja muiden yksityisyyden 

suojan, viestinnän luottamuksellisuuden ja muiden oikeutettujen intressien 

varmistamiseksi 

Miten henkilötiedot on suojattu  

Meillä on käytössämme asianmukaiset tekniset, organisatoriset ja hallintoon 

liittyvät turvallisuusmenettelyt, joilla suojaamme kaikkia hallussamme olevia 

tietoja katoamisen, väärinkäytön, luovuttamisen, muutosten ja tuhoamisen 

varalta. 

 

Henkilötietojen kohteen oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa 

käsittelyä suoramarkkinointi-tarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa 

kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja. Voit 

kieltää suoramarkkinoinnin lähettämällä sähköpostia info@skydivekarjala.fi. 

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön 

mukaisesti milloin tahansa: 

- saada tieto henkilötietojensa käsittelystä 

- saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat käsitellyt 

henkilötiedot 

- vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen 

täydentämistä 

- vaatia henkilötietojensa poistamista 

- peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä 

siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn 

suostumukseen 

- vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen 

tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen 

käsittelyperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu 

- vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista. 
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Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva 

pyyntö tietosuojalausunnon henkilöstörekisteriä käsittelevän osan 

Tiedusteluja-kohdan mukaisesti. Saatamme pyytää rekisteröityä 

tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn 

henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Rekisterinpitäjä voi 

kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä 

perusteella. Yllä lueteltujen oikeuksien käyttämiseksi ota yhteyttä rekisterin 

yhteyshenkilöön. Jokainen pyyntö käsitellään erikseen ja tapauskohtaisesti. 

 

Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään 

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin tietojen käyttötarkoitus, laki ja 

säännökset velvoittavat. 

 

Miten tähän lausuntoon tehtävien muutosten kohdalla toimitaan 

Kehitämme toimintaamme jatkuvasti. Tästä ja mahdollisista lain 

muutoksista johtuen tietosuojalausuntoon saatetaan tehdä muutoksia aika 

ajoin. Muutokset eivät rajoita rekisteröidyn oikeuksia. 

 

Merkittävistä lausuntoon tehtävistä muutoksista ilmoitamme selkeästi alla. 

Lausunnon ensimmäinen versio 18.3.2021 

 

Yhteydenotto tietosuoja-asioissa 

Jos sinulla on kysyttävää koskien tietosuojalausuntoa tai henkilötietojen 

käsittelyä Skydive Karjalassa, voit ottaa yhteyttä Skydive Karjalan 

tietosuojavastaavaan sähköpostilla info@skydivekarjala.fi.  

 

Millä perusteella ja mihin tarkoitukseen käytämme henkilötietojasi 

Keräämme, käsittelemme ja käytämme henkilötietoja, joita tarvitaan 

toimintamme harjoittamiseen ja suunnitteluun, tehokkaaseen 

asiakaspalveluun ja muihin tarkoituksenmukaisiin kaupallisiin toimiin 

sisältäen myös henkilötietojen käsittelyn tietojen anonymisoimiseksi. Tietojen 

kerääminen ja tallentaminen asiakasrekisteriin perustuu asiakkaan 

antamaan suostumukseen. 

 

Mitä henkilötietoja Skydive Karjala Ry henkilöstörekisterissä säilyttää 

Asiakkaan nimi, osoite ja syntymäaika, sähköpostiosoite ja tai 

puhelinnumero. Sosiaalisen median tunnistetiedot. Henkilötunnus, mikäli se 

on tarpeen asiakkaan yksilöimiseksi laskutusta varten tai muutoin lain 

salliessa tai edellyttäessä, sähköinen asiointitunnus. 
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Kenelle tietoja luovutetaan 

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. 

Henkilötietoja voidaan siirtää muualle, kun rekisterin palveluntarjoaja 

vaihdettaan uuteen järjestelmän ylläpitäjään. Henkilörekisterin teknisen 

ylläpidon ja käsittelyn toteuttava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani voi 

siirtää henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan 

lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti 

 

Rekisteriä koskevat tiedustelut 

info@skydivekarjala.fi 

 

Kuinka keräämme henkilötietojasi 

Suoraan sinulta itseltäsi, kun esimerkiksi asioit kanssamme, ostat tai tilaat 

Palveluitamme ja tuotteitamme taikka rekisteröidyt tai kirjaudut 

Palveluihimme, vierailet verkkosivuillamme, tilaat uutiskirjeemme, vastaat 

asiakastyytyväisyystutkimukseen tai olet meihin yhteydessä 

 

Henkilötietojen säilytys 

Henkilötiedot ovat tallennettu salasanojen taakse ja niitä säilytetään myös 

lukituissa tiloissa.  

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen Tietosuojalausunnossa 

määriteltyjen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi, jollei lainsäädäntö muuta 

edellytä. Anonymisoidun tiedon säilyttämiseen ei kohdistu vastaavia rajoituksia. 

Emme säilytä vanhentuneita tai tarpeettomia tietoja. Pyrimme pitämään huolen 

siitä, että henkilötiedot ja muut asiakastiedot ovat ajan tasalla ja oikeasisältöisiä 

 


