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Tietosuojaseloste Turun Merikotkat ry:n henkilötietojen käsittelystä 

Turun Merikotkat ry (TMK ry) käsittelee keräämiään henkilötietoja huolellisesti ja turvallisesti. Tässä 

tietosuojaselosteessa kuvataan niitä menettelytapoja, joita sovelletaan TMK ry:n käsittelemiin 

henkilötietoihin. Tämä tietosuojaseloste sisältää TMK ry:n jäsenrekisterin selosteen, verkkosivujen 

käyttäjätunnusrekisterin ja näitä rekistereitä koskevat muut tiedot, sekä rekisteröidyn oikeuksista, 

tietoturvasta ja evästeistä. 

Jäsenrekisterin ja jäsenrekisteriin pohjautuvat käyttäjätunnusrekisterin 

selosteet 

1. Rekisterinpitäjä 

Turun Merikotkat ry  

c/o Pirjo Hyökki 

Kupittaankatu 66, 20700 Turku 

Sähköpostiosoite: tmk@turunmerikotkat.fi 

2. Yhteyshenkilöt rekistereitä koskevissa asioissa 

Ajankohtainen tieto rekistereiden hallinnoinnista vastaavista henkilöistä näkyy yhdistyksen sivustolle 

kirjautuneille jäsenillemme Toimihenkilöt-osion kautta. 

Yhdistystä voi lähestyä rekisteriasioissa myös postitse, tai sähköpostitse: 

Turun Merikotkat ry  

c/o Pirjo Hyökki 

Kupittaankatu 66, 20700 Turku 

Sähköpostiosoite: tmk@turunmerikotkat.fi 

3. Rekisterin nimi 

Turun Merikotkat ry:n jäsenrekisteri ja jäsenrekisteriin pohjautuva käyttäjätunnusrekisteri. 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Käsittelyn tarkoituksena on yhdistyksen asioiden hoitaminen, yhdistyksen toiminnan ylläpitäminen, 

analysointi ja kehittäminen, yhdistyksen jäsenen ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien 

toteuttaminen, sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely digipalveluihin liittyviin 

tarkoituksiin ja muihin tilastollisiin tarkoituksiin sekä rekisterinpitäjän tiedottamisen suuntaaminen 

jäsentietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta, luovuttamatta 

henkilötietoja ulkopuoliselle taholle. Yhteydenottolomakkeen tai jäsenhakemuksen täyttäneiden 

perushenkilötietoja, sähköpostiosoitetta ja/tai puhelinnumeroa käytetään yhteydenottoihin 

vastaamiseen ja sähköisten jäsenhakemusten käsittelyyn. 
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5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteri sisältää rekisteröidyn tarpeelliset yksilöintitiedot ja muut rekisterin käyttötarkoituksen 

kannalta tarpeelliset tiedot, sekä mahdolliset muut käyttäjän itse antamat lisätiedot. 

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot käyttäjistä:  

▪ Etu- ja sukunimi 

▪ Syntymäaika 

▪ Postiosoite 

▪ Sähköpostiosoite 

▪ Puhelinnumero 

▪ Veneen nimi 

▪ Veneen tyyppi 

▪ Rekisteri-/purjenumero 

▪ Verkkosivuston käyttötiedot (mm. kirjoitetut viestit, asetukset, käyttäjäkuvat, jne.) 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Tiedot jäsenrekisteriin ja jäsenrekisteriin pohjautuvaan käyttäjätunnusrekisteriin saadaan suoraan 

käyttäjiltä itseltään jäsenhakemusten yhteydessä. Verkkosivuilta löytyvien palautelomakkeen ja 

sähköisen jäsenhakemuksen kautta lähetetyt tiedot eivät tallennu rekisteriin automaattisesti, vaan 

ne ohjautuvat yhdistyksen sähköpostiin manuaalista käsittelyä varten. 

7. Tietojen luovutus ja siirto 

Mitään kerättyjä tietoja ei luovuta eteenpäin, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä. 

Henkilötiedot poistetaan sekä jäsenrekisteristä, että jäsenrekisteriin pohjautuvasta 

käyttäjätunnusrekisteristä jäsenyyden päättyessä. 

Jäsenrekisterin ja jäsenrekisteriin pohjautuvat käyttäjätunnusrekisterin 

muut tiedot 

1. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröity voi muuttaa ja/tai korjata tietojaan ottamalla yhteyttä rekistereidemme hallinnoinnista 

vastaaviin henkilöihin joko postitse, sähköpostitse, tai sivustolta löytyvät lomakkeen kautta. 

Rekisteröidyllä on samoja yhteydenottokanavia hyödyntäen luonnollisesti myös oikeus tarkastaa, 

mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu.   

Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn perustellusta 

vaatimuksesta rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon 

ilman aiheetonta viivytystä.  

Tarkastuspyynnössä tulee mainita: 

▪ Nimi 

▪ Henkilötunnus 

▪ Tarkastuspyyntöä koskeva(t) rekisteri(t) 

▪ Täydelliset osoitetiedot 

▪ Puhelinnumero 
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2. Rekistereiden suojaus ja tietoturva 

TMK ry:n rekistereiden tietoturvallisuus ja henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys 

varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietokannat ja niiden 

varmuuskopiot on suojattu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin suojakeinoin. Henkilötietoja 

käsittelevät vain TMK ry:n hallitukseen kuuluvat henkilöt, tai hallituksen ohjeiden mukaisesti 

yhdistyksen sihteeri ja verkkosivuvastaava. 

3. Evästekäytännöt 

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai 

mobiililaitteeseesi. 

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin 

verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen. Lisätietoa 

evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org. 

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen ja muistavat myös sivustolla 

aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Jotkin evästeet ovat 

sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää 

käyttäjästä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan 

parantamaan nettisivujen toimivuutta. Suorituskykyä mittaavat evästeemme puolestaan keräävät 

tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset 

virheviestit).   

Sivuillamme on painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja 

sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste 

päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen 

evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta. 

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat 

ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää 

evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen 

kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista). Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne 

käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein. 
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