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1. Rekisterinpitäjä  
 
Jyväskylän Shorinji Kempo ry.   
Yhdistys kuuluu Suomen Shorinji Kempo Liittoon sekä World Shorinji Kempo Organization:iin 
(WSKO). 
Yhteystiedot: c/o Pirttimäentie 29, 40520 Jyväskylä  
 
 
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö  
Rekisterin hoitaja: Timo Mäki-Kuutti  
Yhteystiedot:  Pirttimäentie 29, 40520 Jyväskylä 
   mp. 040 7343 635, timo.maki-kuutti@shorinjikempo.fi 
 
3. Rekisterin nimi  
 
Jäsen- ja harjoittelurekisteri 
 
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus  
Käyttötarkoitus on  

 Yhdistyslain edellyttämä jäsenluettelon ylläpito 

 Yhteystietojen ylläpito yhdistyksen ja jäsenten välistä tiedonvälitystä sekä yhdistyksen 
tavanomaista toimintaa varten 

 Jäsenmaksujen, harjoitusmäärien ja vyökokeiden seuranta 

 
5. Rekisterin tietosisältö  
Lakisääteiset tiedot:  Nimi ja kotipaikkakunta  

Muut tiedot:  Postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, syntymäaika, sukupuoli, 
ammatti/koulutus ja WSKO:n  harjoittelijanumero.  

Lisäksi ylläpidetään tietoa vyöarvosta, käydyistä vyökokeista, harjoitusmääristä ja 
leiriosallistumisista.  

Jäsenellä on mahdollisuus tutustua omiin jäsentietoihinsa ottamalla yhteyttä rekisterinhoitajaan. 
Jäsen voi pyytää korjaamaan, lisäämään tai poistamaan tietojaan rekisteristä.  

 
6. Säännönmukaiset tietolähteet  
Perustiedot kerätään jäseneltä itseltään ilmoittautumis/liittymislomakkeella. Muuttuneet yhteystiedot 
pyydetään ilmoittamaan rekisterinhoitajalle.  

Johtokunta ja toimihenkilöt vastaavat harjoittelutietojen ylläpidosta.  
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7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen 

ulkopuolelle  
Rekisterissä olevia tietoja voidaan luovuttaa tavanomaiseen toimintaan liittyen kolmansille 
osapuolille:  

A) Jäsenrekisterin tietoja luovutetaan säännöllisesti Euroopan ulkopuolelle katto-organisaation 
World Shorinji Kempo Organizationin (WSKO) käyttöön Japaniin. Perusyhteystiedot 
välitetään lomakkeella jäseneksi liittymisen yhteydessä. Harjoituskerrat raportoidaan neljästi 
vuodessa. Lisäksi vyökokeiden tulokset ilmoitetaan Japaniin erikseen täytettävällä 
lomakkeella. Tiedot välitetään Suomen Shorinji Kempo Liiton kautta.  

B) Leiritoimintaan osallistuvien jäsenten tietoja luovutetaan tarvittaessa kyseisten tapahtumien 
yhteydessä muiden Shorinji Kempo –seurojen vastuuhenkilöiden käyttöön. Tapahtumat ovat 
pääaisallisesti Suomessa, mutta myös ulkomailla niin EU:n alueella kuin EU:n 
ulkopuolellakin. Tietojen luovuttaminen perustuu aina kunkin jäsenen erilliseen 
ilmoittautumiseen kyseiseen tapahtumaan.  

Muutoin jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle. Jäsenrekisterin tietoja ei 
myöskään luovuteta suoramarkkinointiin eikä Shorinji Kempo –toimintaan osallistumattomille 
osapuolille.  

Jäsenten välisen yhteydenpidon helpottamiseksi jäsenten sähköpostiosoitteet ovat toisten jäsenten 
saatavilla.  
 
Muutoin yhdistyksen sisällä tietoja luovutetaan vain tietoja toiminnan kannalta olennaisesti 
tarvitseville henkilöille.  

 
8. Rekisterin suojauksen periaatteet  
 
A. Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen)  
Harjoituskertojen seurantalistat säilytetään lukollisissa kaapeissa harjoittelupaikoilla, joista ne 
kerätään talteen kuukausittain. Tiedot siirretään jäsenrekisteriin. Alkuperäiset säilytetään vuoden 
ajan, jonka jälkeen ne hävitetään. 

Ilmoittautumis/liittymislomakkeet säilytetään henkilön jäsenyyden ajan. Eronneiden jäsenten 
lomakkeet hävitetään vuoden päästä eroamisesta. 

B. ATK:lle tallennetut tiedot  
Jäsenrekisteriä käsitellään rekisterivastaavan hallussa olevalla tietokoneella, jonka käyttö on 
rajoitettu ja asianmukaisesti suojattu (käyttäjätunnus/salasana, virustorjunta, palomuuri).  

 
 


