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Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Tämä on Ehasa ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen
rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.5.2018. Viimeisin muutos 26.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä
Ehasa ry
PL 12, 01601 Vantaa
Info@ehasa.org

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Juho Kokkonen, juho.kokkonen@ehasa.org , 046 5226 763

3. Rekisterin nimi
Kuulaportin asiakasrekisteri, markkinointirekisteri, sidosryhmärekisteri, verkkopalvelun käyttäjärekisteri,
osallistujarekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
- henkilön suostumus (vapaaehtoinen)
- sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
- rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde)
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi,
tiedottaminen, maksuvalvonta.
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, tiimi, ikä, osallistujasta otettava kasvokuva, yhteystiedot
(sähköpostiosoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tiedot tilatuista palveluista ja niiden
muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.
Tiedot tuhotaan viimeistään silloin kun niitten tallentamisesta on kulunut 10 vuotta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä,
sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja
muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
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7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle
Osa ilmoittautumistiedoista on oletuksena julkisia, näitä ovat nimimerkki, koko nimi, mahdollinen tiimi sekä
ilmoittautumisen osapuoli. Ilmoittautumisen yhteydessä sekä omaa ilmoittautumista hallitsessa on nämä
tiedot mahdollista piilottaa julkisesta näkyvyydestä. Muita tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on
sovittu asiakkaan kanssa.
Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Muita kuin julkisia tietoja käsittelevät Ehasa ry:n lisäksi seuraavat Ehasa ry:n hyväksymät ryhmät:
Vihti Airsoft, Vanhat Sudet, Uusimaasoft, Hyvinkää Airsoft, FFOIF, Varsinais-Suomen Softaajat ry, Specio,
PSAY, Nagusoft, ProAirsoft Areena, Herrasmiesten airsoft-kerho, Ekasoft ry, Frontlines Airsoft,
Viidakkopartio, Turku Airsoft ry, Linnasoft, MaJor, Ristituli ry, BBT-Airsoft, PAC, Tovarkovsky’s, Järvenpääairsoft, KARY, Satakunta airsoft ry, Jämsän Airsoft Games, Green One, Airsoft-Pieksänmäki,Jalasjärvi
Airsoft ry, Kriig Legende, Kangasala Soft, C.M.W., Satakuula ry, AirsfotRPG, Kuulasiepparit, ASA Airsoft
Arena, VKJ ja muita operaattoreita, Pirkanmaasoft, Speshul Ops, Sauvon Seudun Softaajat ry, Inkoo
Airsoft ry, Joensuu Airsoft ry, SOB, Ryhmä Rämä, Roolipeliyhdistys Perkunas ry, Black Bear Tactical, EJP
Milsim, Kaufhalle, VSS ry & Tradesoft, Kotka airsoft, Paintball Sissos Oy, Gauntlet Inc, EISS.
Muita kuin julkisia tietoja käsittelevät myös seuraavat yritykset:
Mailchimp(The Rocket Science Group)
Ehasa ry on asettanut yllämainituille ryhmille ja yrityksille henkilötietojen käytön ehdoksi sen että he itse
noudattavat EU:n yleistä tietosuoja-asetusta(GDPR)

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan
asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja
digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja
tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja
käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia
mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa
tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää
kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan
henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä
("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset
oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää
kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan
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henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
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