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Tanssiseura Swing Team 
JÄSENREKISTERISELOSTE 
 
 
Rekisterin nimi Tanssiseura Swing Teamin jäsenrekisteri 
 
Rekisterinpitäjä Tanssiseura Swing Team ry, PL 16 33721 TAMPERE, 

jasenrekisteri@swingteam.fi 
 
 
Rekisteriasioita hoitavat henkilöt 
 
Jäsentietojen ylläpito Markku Rintala (040 531 0622)  
 
 
Jäsenrekisterin käyttötarkoitus 
 

Seuran jäsenistä pidetään jäsenrekisteriä, jonne ilmoittautumislomakkeissa 
annetut tiedot tallennetaan. Jäsenrekisterin tietoja käytetään ainoastaan seuran 
toimintaan liittyvissä asioissa. 

 
Jäsenviestintä Jäsentiedotteet ja Swing Time –lehti, kiireellisistä asioista tiedottaminen 

tarvittaessa puhelimitse. 
 

Jäsenen ilmoittama sähköpostiosoite liitetään seuran sähköpostilistalle. 
 
 
Kuvaus rekisteröidystä 
 
 Tanssiseura Swing Teamin jäsenet sekä ilmoittautumislomakkeen johonkin 

valmennusryhmään palauttaneet henkilöt. 
 
 
Jäsenrekisteriin tallennettavat tiedot 
 

Nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, syntymäaika, ammatti, onko 
jäsenellä järjestyksenvalvojatutkinto ja miten jäsen haluaa saada seuran 
lähettämät tiedotteet 

 
 
Jäsenten sähköpostilista 
 
 Seura pitää yllä sähköpostilistaa, jonne tärkeimmät tiedotteet ensimmäisenä 

lähetetään. Sähköpostilistalle liitetään lomakkeessa annettu osoite. Halutessa 
listalta voi myös erota. Listaa ylläpitävät jäsenrekisterin ylläpitäjät. 

 
Listalle voi liittyä myös lähettämällä tyhjä viesti osoitteeseen 
liity.listalle@swingteam.fi. Jos osoitteen haluaa poistaa listalta, se tapahtuu 
lähettämällä tyhjä viesti osoitteeseen poistu.listalta@swingteam.fi tai ilmoittamalla 
ylläpitäjälle. 

 
Listalle lähetetään ainoastaan Swing Teamiin ja tanssiin yleensä liittyviä tiedotteita 
ja uutisia. Viestin lähetysoikeus on jokaisella sähköpostilistan jäsenellä. Viestit 
ohjautuvat ensin sähköpostilistan ylläpitäjän hyväksyttäviksi. Viestejä seuran 
sähköpostilistalle voi lähettää osoitteeseen jasenet@swingteam.fi. 
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Jäsentietojen luovuttaminen 
 
Säännönmukainen jäsentietojen luovuttaminen 
 

Jäsenten osoitetiedot luovutetaan Tanssiurheiluliiton jäsenrekisteriin. 
 

Osoitetietoja luovutetaan Swing Time -lehden painamisen yhteydessä 
painopalvelun tarjoajalle (yleisimmin Multiprint) osoitteistusta varten. 

 
Tietojen luovuttaminen suoramarkkinointiin 
 

Hallituksen erillisellä päätöksellä täysi-ikäisten jäsenten yhteystietoja voidaan 
luovuttaa yhteistyökumppaneille kaupallista tarkoitusta varten. 

 
Tietojen siirto Euroopan Unionin ulkopuolelle 
 

Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle. 
 
 
Rekisteröidyn kielto-oikeus 
 

Jäsen voi ilmoittaa luovutus- tai käsittelykiellosta joko kirjallisesti tai puhelimitse 
rekisteriä hoitavalle henkilölle. 

 
 
Rekisteritietojen suojauksen periaatteet 
 

Jäsenrekisterin tiedostoja säilytetään jäsenrekisterin ylläpitäjän henkilökohtaisessa 
käytössä olevalla tietokoneella. Jäsenrekisteri on suojattu salasanalla 
ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. Käyttöön on oikeus 
ainoastaan jäsenrekisterin ylläpitäjällä ja hänen valtuuttamillaan henkilöillä. 

 
 
Rekisteröidyn tarkastusoikeus 
 

Henkilötietolain 26 §:n mukaan jäsenellä on oikeus tarkastaa itseään koskevat 
rekisteritiedot ja saada niistä pyydettäessä kopiot. 

 
 
Tiedon korjaaminen 
 
 Henkilörekisterilain 29 §:n mukaan rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä 

oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai 
täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, 
tarpeeton tai vanhentunut henkilötieto. 

 
Jos tiedon korjaamisesta tai tarkastusoikeudesta kieltäydytään, jäsenelle 
annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus ja hänellä on oikeus saattaa asia 
tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 
315, 00181 HELSINKI. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle 
määräyksen tiedon korjaamisesta. 

 
Tiedon korjaamiseksi asianomaisen tulee ottaa yhteyttä rekisteriä hoitavaan 
henkilöön. 

 
 


