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 rekisteri- ja tietosuojaseloste. 
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 HENKILÖTIETOJA SISÄLTÄVÄT REKISTERIT 
 Rekisterin 
 nimi 

 Käyttötarkoitus  Tietolähteet  Sisältö  Tietojen 
 säilyttäminen 

 Tietojen 
 luovuttaminen 

 Seuran 
 jäsenrekisteri 
 (Sukeltajaliitto) 

 Seuran jäsenrekisteri  Rekisteröity 
 henkilö itse, 
 sukeltajaliitto 

 Nimi 
 Syntymäaika 
 Sukupuoli 
 Osoite 
 Puhelinnumero 
 Sähköposti 

 Pysyvästi  Sukeltajaliitto, 
 viranomaiset, 
 Lakisääteinen 
 luovutus jäsenille 
 (nimi ja kotipaikka) 

 Täyttöpaikan 
 käyttäjät  Täyttäjärekisteri 

 Käyttäjien välistä 
 viestintää 

 Tiedotusta täyttäjien 
 ja yhdistyksen välillä 

 Jäsenyyden tarkastus 

 Yhdistyksen sisäistä 
 tilastointi 

 Jäsenrekisteri 

 Jäsenen omat 
 ilmoitukset 

 Nimi 
 Sähköpostiosoite 
 Perehdytykset 
 Luokitukset / 
 kurssien tiedot 
 (järjestäjä, 
 luokitus, 
 suoritusaika, 
 luokitus nro) 

 Toistaiseksi. 
 Eronneiden osalta 
 seuraavan vuoden 
 huhtikuuhun saakka, 
 Erikseen 
 pyydettäessä 
 poistetaan  3kk 
 sisällä 

 Tietoja luovutetaan 
 viranomaisille näiden 
 sitä lainsäädäntöön 
 perustuvin syin 
 vaatiessa. 
 Sähköpostiosoite ja 
 nimi luovutetaan 
 tiedotusta varten 
 perustetun 
 sähköpostilistan 
 palveluntarjoajalle, 
 jonka kautta se voi 
 siirtyä myös muiden 
 ko. sähköpostilistan 
 jäsenten tietoon. 
 Rekisteriä säilytetään 
 Googlen pilvessä 
 mahdollisesti EU:n 
 ja/tai ETA:n 
 ulkopuolella. 
 Sähköpostilistan 
 palveluntarjoaja voi 
 toimia EU:n ja/tai 
 ETA:n ulkopuolella. 

 Täyttöpaikan 
 valvontakameravi 
 deot 

 Turvallisuuden ja 
 omaisuuden 
 suojaaminen 

 Täyttölaitteiston 
 käyttötapavalvonta 

 Poikkeustilanteiden 
 selvittäminen 

 Rikosten ennalta 
 ehkäiseminen sekä 
 tapahtuneiden 
 rikosten ja 
 onnettomuuksien 
 selvittäminen 

 Yhdistyksen 
 täyttöpaikalla 
 tai sen 
 välittömässä 
 läheisyydessä 
 seiniin, kattoon, 
 kalusteisiin tai 
 vastaaviin 
 rakenteisiin 
 kiinnitetyt 
 videokamerat 

 Videokuvaa 
 Kellonaika 
 Päivämäärä ja 
 kameran tunniste 
 Videon 
 rakennetta 
 kuvaavia teknisiä 
 tietoja 

 Säilytämme 
 henkilötietoja niin 
 kauan kuin niitä 
 tarvitaan siihen 
 tarkoitukseen, joihin 
 ne on kerätty, mutta 
 enintään 6 kuukautta 

 Tietoja luovutetaan 
 viranomaisille 
 tarvittaessa 
 tapahtuneen 
 onnettomuuden tai 
 rikoksen 
 selvittämiseksi tai 
 näiden sitä 
 lainsäädäntöön 
 perustuvin syin 
 vaatiessa. 



 Tulorekisteri  Maksetut palkkiot  Maksun-, 
 etuuden saaja 

 Palkkio peruste 
 Määrä 
 Saajan 
 henkilötiedot (sis. 
 sotu) 

 Niin kauan kuin niitä 
 tarvitaan siihen 
 tarkoitukseen, joihin 
 ne on kerätty 

 Tiedot luovutetaan 
 tulorekisteriin. 
 Palveluntarjoaja voi 
 toimia EU:n ja/tai 
 ETA:n ulkopuolella. 

 Täyttöpäiväkirja  Täyttöjen 
 todentaminen 

 Henkilö itse  Nimi 
 Kellonaika 

 1 vuosi  Muut täyttäjät, muut 
 vuokralaiset 

 Seuran 
 tapahtumien 
 ilmoittautumiset 
 ja viestintä: 
 pikaviestin ringit 
 ja e-mail listat 

 Tapahtumien 
 ilmoittautuminen 

 Tapahtumien 
 osallistujien välinen 
 viestintä 

 Henkilö itse  Nimi 
 Yhteystiedot 
 Viestit 

 Tapahtuman 
 päättymiseen saakka 

 Palveluntarjoaja 
 Muut ryhmän jäsenet 
 Palveluntarjoaja voi 
 toimia EU:n ja/tai 
 ETA:n ulkopuolella. 

 Seuran ryhmien 
 pikaviestin ringit 
 ja e-mail listat 

 Harrastajien välinen 
 viestintä 

 Henkilö itse  Nimi Yhteystiedot 
 Ryhmään 
 kirjoitetut viestit 

 Riippuu palvelusta  Palveluntarjoaja 
 Muut ryhmän jäsenet 
 Palveluntarjoaja voi 
 toimia EU:n ja/tai 
 ETA:n ulkopuolella. 

 Seuran 
 googledrive 
 tallennustila 

 Seuran dokumentttien 
 tallennus / jakaminen 

 Henkilö itse 
 Hallitus 
 Toimihenkilöt 
 Sukellusliitto 
 Muut tahot 

 Seuran 
 dokumentit, jossa 
 mukana myös 
 henkilötietoja. 
 Esim. nimi, 
 tehtävä seurassa, 
 huomionosoituks 
 et, jäsenyyteen 
 liittyviä tietoja, 
 jäsenmaksuun 
 liittyviä tietoja, 
 muuhun 
 laskutukseen 
 liittyviä tietoja 

 Niin kauan kuin niitä 
 tarvitaan siihen 
 tarkoitukseen, joihin 
 ne on kerätty 

 Googlen palvelut 
 (palvelun tuottaja). 
 Hallitus, 
 toimihenkilöt, 
 Mahdollisesti vanhoja 
 hallituksen jäseniä/ 
 toimihenkilöitä. 

 Kaasujen käyttäjät  Kaasulaskutus  Henkilö itse  Nimi 
 Käytettyjen 
 kaasujen määrä 

 Vähintään 
 laskutuksen 
 (reklamointiajan 
 päättymiseen) 

 Ei luovuteta seuran 
 ulkopuolelle 

 Varusteiden 
 lainaajat / 
 vuokraajat 

 Varuste lainojen 
 seuranta 

 Henkilö itse  Nimi 
 Lainattu varuste 
 Laina-aika 

 Lainan / vuokrauksen 
 päättymiseen 
 (varusteen 
 palautukseen saakka) 

 Ei luovuteta seuran 
 ulkopuolelle 

 Sukellusluvat  Oikeus sukeltaa 
 luvanvaraisilla 
 kohteilla 

 Henkilö itse  Nimi 
 Syntymäaika 
 Kansalaisuus 

 Luvan 
 voimassaoloajan 

 Sotamuseo 
 Puolustusvoimat 

 Jäsenhakemus  Jäsenhakemusen 
 käsittely 

 Henkilö itse  Nimi 
 Syntymäaika 
 Sukupuoli 
 Osoite 
 Puhelinnumero 
 Sähköposti 

 Käsittely aikana  Ei luovuteta seuran 
 ulkopuolelle 

 Sukelluspöytäkirja 
 t 

 Sukellusten seuranta  Henkilö itse  Nimi  Ei luovuteta seuran 
 ulkopuolelle 

 Junioriryhmät  Ryhmien 
 kokoonpanon hallinta, 
 yhteydenpito 
 junioreiden huoltajiin, 
 tiedottaminen 

 Henkilö itse / 
 huoltaja 

 Nimi 
 Syntymäaika 
 Osoite 
 Huoltajan 
 puhelinnumero 
 Huoltajan 
 sähköposti 

 Seuraavan kauden 
 alkuun 

 Ei luovuteta seuran 
 ulkopuolelle 

 Koulutusrekisteri  Koulutuksen 
 edistymisen seuranta 

 Henkilö itse  Nimi 
 Puhelinnumero 
 Terveysselvitys tai 
 lääkärintodistus 

 2 vuotta  Poliisin suorittama 
 tutkinta 
 onnettomuustapauks 
 essa 
 Sukeltajaliiton 
 turvallisuusvaliokunna 
 n suorittama tutkinta 
 onnettomuustapauks 
 essa 



 Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 
 Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on henkilötietolain 26 – 28 §:n mukaisesti oikeus 
 tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista. 
 Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö 
 tulee lähettää kirjallisesti rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle. Tarkastuspyynnön vastaus 
 toimitetaan vain, jos pyynnön tekijän henkilöllisyys pystytään varmentamaan. Seura vastaa 
 asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden 
 kuluessa). 

   
 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 
 Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen 
 poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti 
 rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle. Seura voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää 
 todistamaan henkilöllisyytensä. Seura vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa 
 säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 


