1. Registerupprätthållare
Namn:

BK-46 Handboll r.f.

Kontaktuppgifter: handboll@bk-46.fi eller oscar@bk-46.fi
Adress:

Idrottsgatan 1, 10300 KARIS

2. Registrets namn
BK-46 Handboll rf:s medlemsregister

3. Personuppgifternas användningsändamål (registrets användningsändamål)
Registrets användningsändamål är upprätthållande av medlemsuppgifter,
utvecklande av tjänster, skötsel av kundkontakter, fakturering samt producering av
tjänster som förutsätter registrering. Personuppgifter kan användas i
marknadsföringssyfte av registerupprätthållaren och dess samarbetspartners i
enlighet med lagen om personuppgifter.
4. Registrets innehåll
I registret sparas de uppgifter, som användaren ger vid ifyllandet av
registreringsblanketten i samband med medlemsanslutningen. Dessa uppgifter är:
-

Förnamn

-

Efternamn

-

Födelsetid

-

Kön

-

Postnummer

-

Licensnummer

-

E-post

-

Telefonnummer

Dessutom kan registret innehålla följande uppgifter:
-

Personsignum för att förverkliga medlemmens eller registerupprätthållarens
rättigheter och skyldigheter (t.ex faktureringskunder, medlemsfaktureringar)

-

Övriga gruppspecifika uppgifter som medlemmen meddelat

-

Föräldrarnas kontaktuppgifter

-

Syskonens uppgifter

Uppgifterna sparas i registret under tiden som medlemsskapet fortgår, enligt
myndigheternas ikraftvarande förordningar och lagar.
5. Formellt korrekta uppgiftskällor
I registret sparas av registrerade medlemmar meddelade uppgifter. Dessutom kan i
registret sparas sådana uppgifter, som bildas i samband med givande av tjänster
eller upprätthållandet av dessa.

6. Regelmässig utlämnande av uppgifter samt översändande av uppgifter utanför
EU eller EES
Registerupprätthållaren kan inte överlåta personuppgifter i
direktmarknadsföringssyfte. Registerupprätthållaren kan överlåta uppgifter till
myndigheterna inom den i kraftvarande lagstiftningen tillåtna gränser. Uppgifter
överlåts inte utanför EU eller EES. Registerupprätthållaren kan publicera
medlemmens sådana personuppgifter, till vilkas publicering medlemmen i
ifrågavarande gett sitt samtycke elektroniskt eller på annat sätt.
Registerupprätthållaren kan med medlemmens tillåtelse publicera e-postuppgifter i
en skriftlig eller elektronisk katalog eller i en nationell eller internationell
söktjänst.

7. Principer för skydd av registret
Registret upprätthålls i elektronisk form med hjälp av ADB-system. Endast personer
som registerupprätthållaren befullmäktigat har rätt att använda registret i sin
helhet.
Personer som handhar registret har en personlig upprätthållar- och
behandlingsrätt. Uppgifterna är sparade i en databas, som är skyddad av lösenord
och brandmurar.

8. Granskningsrätt samt förverkligande av granskningsrätten
Registrerade medlemmar har rätt att granska uppgifter som gäller dem själv i
BK-46 Handboll rf:s medlemsregister. Uppgifter som gäller en själv kan granskas
kostnadsfritt när som helst genom att logga in på www.seuramappi.fi/bk-46 med sin
egen användarkod och klicka på linken ”Min Sida”, ”Redigering”.

9. Korrigering av uppgifter och förverkligande av korrigering av uppgifter
En registrerad medlem har rätt att kräva att en felaktig uppgift i BK-46 Handboll
rf:s medlemsregister korrigeras. Uppgifter som gäller en själv kan korrigeras
kostnadsfritt närsomhelst genom att man loggar in på www.seuramappi.fi/bk-46
med sin egen användarkod och klicka på linken ”Min Sida”, ”Redigering”.
Alternativt kan uppgifterna korrigeras kostnadsfritt genom att man gör en skriftlig

och tillräckligt specificerad korrigeringsbegäran. En dylik begäran om korrigering
skickas med e-post till adressen: handboll@bk-46.fi eller oscar@bk-46.fi.

10.Övriga möjliga rättigheter
En registrerad medlem har rätt att förbjuda utlämnade av sina uppgifter, som
lämnats i BK-46 Handboll rf:s medlemsregister som användning i t.ex
direktmarknadsföringssyfte , rätt att ändra sitt samtycke till att publicera dem, rätt
att be om att uppgifterna tas bort från registret i sin helhet samt i övrigt stöda sig
på sina rättigheter i personuppgiftslagen.

11.Utträde ur föreningen
Man kan utträda ur föreningen endast skriftligt. Som utträde räcker en fritt
formulerad e-post till adressen: handboll@bk-46.fi eller oscar@bk-46.fi, ingen
särskild orsak behöver nämnas. Om meddelande om utträde kommer under den
pågående säsongen efter medlemsavgiftens förfallodag ses den som obefogad och
medlemmen är betalningsskyldig. Medlemmens uppgifter tas bort från registret i
samband med anmälan om utträde.

