
Rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterin pitäjä

Sallan Latu ja Polku ry

c/o Outi Korpisaari

Isoahontie 4a, 98900 Salla

sallanlatu@gmail.com/ 040 097 0945

www.sallanlatujapolku.fi

2. Yhteyshenkilöt/ tietosuojavastaavat

Tiina Kallio, tiinakallio73@gmail.com

Elina Hopeavuori, elina.hopeavuori@gmail.com 

3. Rekisterin nimi

•Jäsenrekisteri -> Suomen Latu ry ylläpitää yhdistyslain (26.5.1989/503) mukaista jäsenluetteloa (Ankkuri), 
johon tallennetaan tiedot sen jäsenistä ja sen jäsenyhdistysten henkilöjäsenistä. Henkilötietoja käsitellään 
EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukaisesti.
•Kilpailujen tuloslistat-> Sallan Latu ja Polku ry
•Sähköpostiosoitteet-> Sallan Latu ja Polku ry
•Talkoolaisrekisteri-> Sallan Latu ja Polku ry
•Tapahtumiin osallistujalistat-> Sallan Latu ja Polku ry
•Valokuvapankit-> Sallan Latu ja Polku ry

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään tapahtumien toteuttamisen, tapahtumien kehittämisen, tapahtumista 
raportoinnin, laskutuksen ja muiden tapahtumiin ja toimintaan osallistumiseen liittyvien toimenpiteiden 
yhteydessä. Rekisteritietojen käyttötarkoitus on jäsensuhteiden hoito, hallinta ja ylläpito. Rekisteriä 
ylläpidetään jotta saadaan lähettää tietoja jäsenistölle, tiedot talkoolaisista, osallistujamäärät ja 
ikäjakauma sekä valokuvamuistot tapahtumista.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään tapahtumiin ja muuhun toimintaan osallistuvien henkilötietoja. Rekisteriin kerätään 
tapahtumasta riippuen muun muassa seuraavia tietoja: nimi, yhteystiedot, laskutustiedot, allergiatiedot ja 
mahdollisia muita tapahtumaan osallistumiseen tarvittavia tietoja.
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6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tapahtumiin ja muuhun toimintaan osallistujat ilmoittavat itse rekisteriin tallennettavat tiedot 
ilmoittautumisen yhteydessä. 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterin henkilötietoja käsittelevät tapahtumien järjestäjät. Tietoja luovutetaan anonymisoidusti Suomen 
Ladulle toiminnan seurantaa ja raportointia varten. Majoitustiedot ja allergiatiedot luovutetaan majoitus- 
ja ravintolapalveluiden tarjoajille. 

8. Tietojen siirto EU- ja ETA -maiden ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA -maiden ulkopuolelle. 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Talkoolaisrekisteri ja sähköpostiosoitteet ovat sähköisessä muodossa yhdistyksen vastuuhenkilön 
tiedostoissa.  Henkilötietoja, valokuvia säilytetään tapahtumien järjestäjien tiedostoissa. Tiedostot ovat 
tietokoneella salasanan takana ja tietokoneet on suojattu palomuurilla. Paperilomakkeilla kerätyt tiedot 
säilytetään omassa kansiossaan tapahtuman järjestäjän kotona. Arkaluonteiset tiedot hävitetään heti 
tapahtuman jälkeen, muista tiedoista säilytetään kirjanpitoon ja arkistointiin tarvittavat tiedot. Kaikkia 
kerättyjä tietoja käsitellään kansallisen lainsäädännön ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

10. Rekisteröidyn oikeudet tarkistaa ja korjata tietoja sekä oikeus tulla unohdetuksi. 

Jokaisella jäsenellä on oikeus tarkistaa, muokata tai pyytää poistettavaksi omia tietojaan.Pyynnöt tehdään 
kirjallisesti. Tiedot annetaan kirjallisesti kyseiselle henkilölle tai alaikäisten lapsen kohdalla tämän 
huoltajalle. Pyytäjän henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen näyttämistä. Rekisteröidyllä on oikeus 
kieltää rekisterinpitäjää luovuttamasta häntä itseään koskevia tietoja. Virheellinen tieto Suomen Ladun 
jäsenrekisterissä korjataan rekisteröidyn omasta pyynnöstä osoitteen jasenpalvelu@suomenlatu.fi     kautta.

Sallassa 14.3.2021

Sallan Latu ja Polku ry

Hallitus
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