
TIETOSUOJASELOSTE 
 

Rekisterinpitäjä 
Tampereen Pursiseura ry (myöhemmin ”TaPS”) 

Y-tunnus: 0155612-3 

Osoite: Kekkosenkatu 10, 33100 Tampere 

Sähköposti: toimisto@taps.fi 

 

 

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste 

Henkilötietoja käsitellään: 

- TaPSin jäsenille (myöhemmin ”jäsenet”) ja muille rekisteröidyille kohdennettavan 

viestinnän ja tietojen toimittamisen toteuttamiseksi, 

- Jäsenille toimitettavan jäsen-, vene-, venepaikka- ja yhteystietolistojen sekä -

arkistojen toteuttamiseksi,  

- TaPSin tarjoamien palveluiden, hyödykkeiden ja jäsenmaksujen laskuttamiseksi, 

- TaPSin satamaien yövartioinnin toteuttamiseksi, 

- Ansiomerkkien ja merkkipäivien seuraamiseksi, 

- TaPSin tarjoamien palveluiden ja hyödykkeiden toteuttamiseksi ja toimittamiseksi, 

- Vakuutusten edellyttämien toimintatietojen ylläpitämiseksi ja seuraamiseksi 

- TaPSin ja Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n (myöhemmin ”SPV”) toiminnan 

analysoimiseksi, tilastoimiseksi, kehittämiseksi ja toiminnan laadun valvomiseksi, 

- Työsuhteiden hoitamiseksi ja palkkojen maksamiseksi, 

- Kulukorvausten ja muiden korvausten maksamiseksi, 

- TaPSiin rekisteröityjen veneiden katsastustarpeiden selvittämiseksi ja katsastusten 

hoitamiseksi sekä 

- TaPSin lakisääteisten velvoitteiden (esim. kirjanpito) täyttämiseksi. 

 

Käsittelyn oikeusperusteena perustuu seuraaviin seikkoihin: 

• Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn edellä kuvattuja 

tarkoituksia varten, 

• Käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on 

osapuolena tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi 

rekisteröidyn pyynnöstä (rekisteröidyn asiakas- tai jäsensuhde TaPSiin), 

• Käsittely on tarpeen TaPSin lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi. 
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Käsiteltävät henkilötietoryhmät 
Rekisteröidyn itsensä antamien henkilötietojen lisäksi käsitellään tietoja rekisteröityjen 

luottamustehtävistä ja koulutuksista sekä näiden ajantasaisuuksista, TaPSin ja SPV:n 

jäsenyyksien tilasta, rekisteröidyn jäsennumerosta ja -luokasta, rekisteröidyn 

käyttäjätunnuksesta TaPSin internetsivuille sekä jäsenten tekemien 

venepalvelusopimusten mukaisista laituripaikoista. 

 

Henkilötietojen vastaanottajat 

Henkilötietoja vastaanottavat TaPSin lisäksi Accountor Finago Oy ja SPV. Henkilötietoja 

voivat vastaanottaa myös viranomaiset lakiin perustuvan velvoitteen täyttämiseksi. Lisäksi 

nimi-, sähköpostiosoite-, puhelinnumero-, vene-, venepaikka- sekä vartiovuorotietoja 

jaetaan muille jäsenille. 

 

 

Tietojen siirto kolmansiin maihin 
Tietoja ei siirretä kolmansiin maihin. 

 

 

Henkilötietojen suojaaminen 
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Jokaisella tietoja käsittelevällä on 

henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana, joita käyttämällä hän pääsee käsittelemään 

tietoja. Rekisteriä käyttävien henkilöiden käyttöoikeudet on rajattu henkilön tehtävien 

mukaan. Henkilötiedot säilytetään sähköisessä muodossa palvelimilla, jotka on suojattu 

palomuurilla ja tietoihin pääsee käsiksi vain salattua yhteyttä käyttämällä. Rekisteristä 

otetaan säännönmukaisesti varmuuskopiot. 

 

Sähköpostiosoitetta ja jäsensivuston käyttäjätunnusta säilytetään SSL-suojatulla 

palvelimella salatussa tietokannassa. 

 

 

Henkilötietojen säilyttämisaika 
Rekisteröidyn ollessa jäsen henkilötietoja säilytetään jäsenyyden päättämiseen saakka. 

 

Rekisteröityjen, jotka eivät ole jäseniä, mutta jotka ovat ilmoittaneet tietonsa jäsenen 

liittymisen yhteydessä tai jäsenelle suunnattujen palveluiden tai hyödykkeiden 

hankkimisen yhteydessä (erityisesti juniorijäsen-jäsenluokkaan kuuluvien jäsenten 

huoltajat), tietoja säilytetään rekisteröityyn tämän suhteen kautta liittyvän jäsenen 

jäsenyyden päättämiseen saakka. 

 



Rekisteröityjen, jotka eivät ole jäseniä, tietoja säilytetään tietojen keräämisajankohtaa 

seuraavan vuoden alkuun saakka tai rekisteröidyn kanssa tehtyjen sopimusten 

päättymisajankohtaa seuraavan vuoden alkuun saakka. 

 

Sähköpostitiedotteiden vastaanottamista varten sähköpostiosoitteensa antaneiden 

sähköpostiosoitetta säilytetään, kunnes rekisteröity ilmoittaa, ettei halua enää tiedotteita 

vastaanottaa. Tämä koskee vain rekisteröidyn sähköpostiosoitetta, eikä tätä sovelleta 

muihin henkilötietoihin. 

 

Näistä ajankohdista myöhäisin on määräävä. 

 

Yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia varten tarvittavia jäsenten nimi- ja 

venetietoja säilytetään, kunnes rekisteröity nimenomaisesti pyytää näiden tietojen 

poistamista.  



REKISTERÖIDYN OIKEUDET 
 

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin 
Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, 

ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan. 

 

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen 
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot 

korjataan. 

 

Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä 

toimittamalla tarvittavat lisätiedot. 

 

 

Oikeus tietojen poistamiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista seuraavissa 

tapauksissa: 

- Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty 

- Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

 

 

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen 
Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä seuraavissa 

tapauksissa: 

- Rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden 

- Käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja 

vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista 

- Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, 

mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai 

puolustamiseksi. 

 

 

Vastustamisoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella 

milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä. 

 

Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä 

voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka 



syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai jos se on tarpeen oikeusvaateen 

laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. 

 

Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus milloin 

tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, 

mukaan lukien profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin. 

 

 

Oikeus olla joutumatta automatisoitujen päätösten kohteeksi 
Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu 

pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on häntä koskevia 

oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi. 

 

Edellä olevaa ei sovelleta, jos päätös on välttämätön rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän 

välisen sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten tai perustuu rekisteröidyn 

nimenomaiseen suostumukseen. 

 

 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot 

jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää 

kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. 

 

 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 
Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä 

toimiva tietosuojavaltuutettu. Palvelun käyttäjällä on oikeus saattaa asiasi 

valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen 

käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä. 

 

 

Yhteydenotot 

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien 

käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä TaPSiin sähköpostitse 

osoitteeseen toimisto@taps.fi tai postitse osoitteeseen Kekkosenkatu 10, 33610 Tampere. 
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