REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

12.04.2018

Nimi

No Limit motor club ry
O soit e

Haminasaarentie 12, 94400 Keminmaa
Muut yhteyst iedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoit e)

0407575272, nolimit@nolimit.fi
Nimi

2
Yhteyshenki- Hannu Kreivi
lö rekisteriä O soit e
koskevissa Haminasaarentie 12, 94400 Keminmaa
asioissa
Muut yhteyst iedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoit e)

0400546984, hannu@nolimit.fi
3
Rekisterin
nimi

Tapahtuman osallistujaluettelo

4
Tapahtuman osallistuja-, ja kalustoluettelo - tarkoitus ajotapahtumissa kertoa tulosten
Henkilötietojen käsittelyn yhteydessä, ja jälkeenpäin kerhon nettisivuilla http://nolimit.fi menneiden tapahtumien
tarkoitus
tulossivulla. Halutessaan kuljettaja voi ilmoittautumisen yhteydessä kertomalla ilmoittaa

jos ei halua nimeään tai kalustoaan yleisesti näkösälle, tällöin näkyviin tulee ainoastaan
osallistujanumero (ja kalusto jos ei sitä ole pyydetty piilottamaan myös)
Ennen tapahtumaa kerhon sivuilla http://nolimit.fi voi olla ennakkoilmoittautuneiden
luettelo jossa näkyy vaan henkilön nimi ja ajoneuvon merkki ja malli. Näidenkin
näkyvyyden voi ilmoittautumisen yhteydessä pyytää poistamaan ja silloin yleisesti
näkyvillä on vaan osallistujanumero. (ja kalusto jos ei sitä ole pyydetty piilottamaan myös)
5
Rekisterin
tietosisältö

Nimi, Ajoneuvon merkki ja malli, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero

6
Säännönmukaiset
tietolähteet

Ilmoittautumisen yhteydessä osallistuja antaa edellämainitut tiedot, ja itse vastaa niiden
ajantasaisuudesta. Halutessaan osalistuja voi myös pyytää tietojensa hävitystä ja
siinätapauksessa hänen kaikki tietonsa poistetaan jokapaikasta.
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2

7
Jäsenluettelo on yksityisenä dokumenttinä Google Drive-pilvipalvelussa, pääsy siihen ja
Tietojen
säännönmu- sen ylläpitoon on kyseisen tapahtuman ilmoittautumisien vastaanottajalla ja tapahtuman
kaiset luovu- suoritusten kokoajalla.
tukset

8
Tietojen siir- Henkilötietoja ei jaeta ulkopuolisille, ainoastaan osallistujan nimet ja kalusto näkyy
to EU:n tai
netisivuilla julkisesti http://nolimit.fi mikäli niitä ei ole pyydetty erikseen piilottamaan
ETA:n ulkopuolelle

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Manuaalinen kirjaus tulee ainoastaan ajajanumeron luovutuksen yhteydessä
allekirjoitettavassa vastuuvapauslomakkeessa, jotka lomakkeet sitten tapahtuman mentyä
hävitetään.

B ATK: lla käsiteltävät t iedot

Ilmoittautuneiden luettelo tallennettu Google Driveen, käytössä Google Drive suojaukset,
dokumenttiin pääsy ainoastaan ilmoittautumisen kerääjällä ja tapahtuman järjestäjällä.

