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1. Rekisterin 

pitäjä 

Nimi 

Ristiinan Pursiseura r.y. 

Osoite 

c/o Pekka Valtonen, Otto V. Fieandtintie 22, 52300 Ristiina 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

 

2. Yhteyshenkilö 

rekisteriä 

koskevissa 

asioissa 

Nimi 

Pekka Valtonen (satamakapteeni) 

Osoite 

Otto V. Fieandtintie 22, 52300 Ristiina 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

040 5231525, pekka.valtonen@pp4.inet.fi 

3. Rekisterin nimi Ristiinan Pursiseuran venepaikkarekisteri 

4. 

Henkilötietojen 

käsittelyn 

tarkoitus 

Ristiinan Pursiseura ry:n hallinto pitää yllä Mikkelin kaupungin kanssa solmitun 

sopimuksen mukaisesti Ristiinan taajamassa sijaitsevien pienvenesatamia ja hoitaa 

venepaikkojen edelleen vuokraamisen.  

Venepaikkojen vuokraajista pidetään rekisteriä sataman toiminnan ja talouden vuoksi. 

Seura käyttää vuokraajien tietoja venepaikkojen laskutukseen ja hallinnointiin 

liittyvissä asioissa. 

Vuokraajien tietoja voidaan hallituksen päätöksellä luovuttaa kaupallisiin tarkoituksiin 

kolmannelle osapuolelle, ellei vuokraaja sitä erikseen kiellä. 

 

5. Rekisterin 

tietosisältö 

Henkilötiedot: 
Nimet, osoitetiedot, puhelinnumero(t), sähköiset yhteystiedot  
 
Venetiedot: 
Venetyyppi, Rekisterinumero, Veneen nimi, Omistajan nimi, Veneen pituus, leveys, 
syväys, paino,  
 

6. 

Säännönmukaiset 

tietolähteet 

Vuokraajien omat ilmoitukset rekisteritietojen lisäämiseksi, poistamiseksi tai 

muuttamiseksi. 

Seuran hallituksen tai toimihenkilöiden tekemät lisäykset, poistot tai muutokset. 
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7. Tietojen 

säännönmukaiset 

luovutukset 

Tilitoimistolle (Rantalainen Oy) laskutusta varten. 

 

8. Tietojen siirto 

EU:n tai ETA:n 

ulkopuolelle 

Jäsen- ja venerekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

 

9. Rekisterin 

suojauksen 

periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Kohdassa 4 mainitut tahot voivat koostaa sähköisistä järjestelmistä tulostettuja 

versioita venepaikkarekisteristä vain seuratoimintaan liittyviä tiettyjä tarkoitusperiä 

varten. Jokainen tietojen käsittelijä huolehtii osaltaan tietojen huolellisesta 

käsittelystä ja siitä, että tiedot eivät joudu aiheettomasti kolmannen osapuolen 

saataville sekä siitä, että tiedot tuhotaan, kun niitä ei enää tarvita. 

Venepaikkarekisteristä ei tehdä paperisia versioita ilman erityistä syytä. 

 

B ATK:lla käsiteltävät aineistot 

Venepaikkarekisterin tietokanta sijaitsee satamakapteenin tietokoneella.  

Venepaikkarekisterin tietokantoihin ja tiedostoihin pääsyyn tarvitaan rekisterissä 

määritellyt käyttöoikeudet, jotka myöntää ja poistaa seuran hallitus ja joita hallinnoi 

Ristiinan Pursiseura r.y:n kommodori. 

Venepaikkarekisterin tiedot eivät ole salassa pidettäviä tietoja. 

 

10. Tarkastus 

oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteritiedot (HetiL 26 

§). Tarkastuspyyntö tehdään Tietosuojavaltuutetun toimiston 

Rekisteritietojentarkastuspyyntö -lomakkeella (Etusivu > Lomakkeet > 

Tarkastuspyyntö ja korjaamisvaatimus). 

Lomake lähetetään sähköpostilla osoitteeseen rekisterinhoitaja. 

 

11. Oikeus vaatia 

tiedon 

korjaamista 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia venepaikkarekisterissä olevien tietojensa korjaamista. 

Korjauspyyntö on tehtävä kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen 

pekka.valtonen@pp4.inet.fi. 

 


