
Sukellusseura Simpun tietosuojaseloste 

   
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 § 

                                                       

1. Rekisterinpitäjä 

Sukellusseura Simppu ry 
c/o Olli-Pekka Juhantila 
Sarvikatu 20 
24240 Salo 

  

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö 

Olli-Pekka Juhantila 
Sarvikatu 20 
24240 Salo  
Puhelin: 044 770 4200 

  

3. Rekisterit, niiden käyttötarkoitukset ja tietosisällöt 

Sukellusseura Simpulla on useita henkilötietoja sisältäviä rekistereitä. Niiden käyttötarkoitukset, 
tietosisällöt, tietojen säilytysajat ja tietojen edelleen luovuttamisen periaatteet on esitetty 
liitteenä olevassa asiakirjassa.  

Sukellusseura Simppu säilyttää vain sen toiminnan ja tietojen käyttötarkoitusten kannalta 
tarpeellisia tietoja, joiden käsittelylle on lailliset edellytykset Henkilötietolain 523/1999 8 § 5 mom. 
mukaisesti. Käyttötarkoitukseensa tarpeettomaksi muuttuneet tiedot, vanhentuneet tiedot tai 
tiedot, joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta, hävitetään tietoturvallisesti. 

  

4. Säännönmukaiset tietolähteet 

Jäseniin liittyviä tietoja kerätään jäseniltä itseltään tilaisuuksiin tai koulutuksiin ilmoittautumisen 
tai osallistumisen yhteydessä, jäseneksi liittymisen yhteydessä tai Sukeltajaliitto ry:n ylläpitämän 
jäsenrekisterin päivittämisen yhteydessä.  

Jäsentietoja päivitetään ja tarkastetaan tietojen oikeellisuuden ja ajantasaisuuden varmistamiseksi 
jäsenen omien ilmoitusten perusteella. 



  

5. Tietojen luovutukset ja siirrot 

Jäsenen henkilötietoja ei luovuteta Sukellusseura Simpun ja Sukeltajaliiton ulkopuolelle muutoin 
kuin liitteen mukaisissa tapauksissa ja tarkoituksissa. 

Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esim. väärinkäytösten 
selvittämisessä ja ehkäisyssä.  

 

6. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys 
varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Henkilötiedot suojataan 
asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä. 

Jäsenrekisterin henkilötietoja käsittelevät vain Sukellusseura Simpun erityisesti määrittelemät 
seuran hallituksen jäsenet sekä rekisteriä ylläpitävät Sukeltajaliitto ry:n nimeämät henkilöt. Nämä 
tunnistautuvat järjestelmiin henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. 

 

7. Tarkastusoikeus 

Jäsenellä on henkilötietolain 26 – 28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja 
rekisteriin on tallennettu.  

Tarkastuspyyntö tehdään ottamalla yhteyttä seuran sihteeriin. Tarkastuspyynnön vastaus 
toimitetaan vain, jos pyynnön tekijän henkilöllisyys pystytään varmentamaan. 

  

8. Tiedon korjaaminen 

Jäsen voi henkilötietolain 29 §:n mukaisesti päivittää ja muuttaa omia tietojaan kirjautumalla 
Sukeltajaliiton nettisivujen kautta tietojen ylläpitoon tai ilmoittaa muutoksista seuran sihteerille 
siten, että sihteeri voi varmistua tietojen antajan henkilöllisyydestä. 

 

9. Tiedon käyttäminen markkinointitarkoituksiin 

Jäsenen tietoja voidaan käyttää ainoastaan Sukellusseura Simppu ry:n ja Sukeltajaliitto ry:n 
toiminnan ja koulutusten markkinointiin. 



Rekisteri Käyttötarkoitus Tietojen säilyttäminen Rekisterin sisältämät tiedot Tietojen luovuttaminen

Jäsenrekisteri  Jäsen‐ ja koulutusrekisteri Pysyvästi Nimi Tietoja ei luovuteta seuran ulkopuolelle,
(Sukeltajaliiton tietokanta) Osoitetiedot mutta Sukeltajaliitto ry:llä on pääsy

Syntymäaika tietoihin
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Sukelluskoulutustiedot

Sähköpostijakelulista Tiedotteiden lähettäminen Jäsenyyden ajan Sähköpostiosoite Tietoja ei luovuteta seuran ulkopuolelle

Nuorten ryhmien Osallistumisten seuraaminen Hävitetään, kun avustus‐ Nimi Tietoja ei luovuteta seuran ulkopuolelle
nimiluettelot Seuratuen ym. avustusten hakeminen hakemukset on käsitelty

Harjoitusten osallistuja‐ Osallistumisten seuraaminen Hävitetään, kun avustus‐ Nimi Tietoja ei luovuteta seuran ulkopuolelle
luettelot Seuratuen ym. avustusten hakeminen hakemukset on käsitelty

Harjoituspäiväkirjat Seuratuen ym. avustusten hakeminen Hävitetään, kun avustus‐ Nimi Luovutetaan avustusten myöntäjille
hakemukset on käsitelty Syntymäaika

Koulutuspöytäkirjat Koulutuksen edistymisen seuranta Hävitetään, kun koulutus Nimi Tietoja ei luovuteta seuran ulkopuolelle
on päättynyt Puhelinnumero

Sukelluspöytäkirjat Sukellusten seuranta Pysyvästi Nimi Tietoja ei luovuteta seuran ulkopuolelle

Agonuksen lokikirja Aluksella olleiden seuranta Pysyvästi Nimi Tietoja ei luovuteta seuran ulkopuolelle

Norppien jonotuslista Uusien norppien Hävitetään, kun hakemus  Nimi  Tietoja ei luovuteta seuran ulkopuolelle
ilmoittautuminen on käsitelty Osoite

Syntymäaika
Huoltajan nimi
Huoltajan puhelinnumero
Huoltajan sähköpostiosoite

Jäsenhakemus Jäsenmakemuksen käsittely Hävitetään, kun hakemus  Nimi Tietoja ei luovuteta seuran ulkopuolelle
on käsitelty Osoitetiedot

Syntymäaika
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Sukelluskoulutustiedot

Tapahtumien ilmoittautumiset Tapahtumien ilmoittautuminen Hävitetään, kun tapahtuma Nimi tiedot ja kyseisen Tietoja ei luovuteta seuran ulkopuolelle
on järjestetty tapahtuman kannalta oleelliset

yhteys‐ ja ruokavaliotiedot

Hallituksen ja muiden  Yhteydenotot seuraan Säilytetään niin kauan, kun  Nimi Julkinen tieto seuran www‐sivulla
vastuuhenkilöiden yhteystiedot henkilö on kyseisessä Puhelinnumero

tehtävässä Sähköpostiosoite

Jäsenluettelo Jäsenyyden toteaminen simppureissuilla Jäsenyyden ajan Nimi Yksi lista Agonuksella
Pumppuhuoneen avaimien luovutus Yksi lista Salon kirjastossa

Sukellusluvat Oikeus sukeltaa luvanvaraisilla kohteilla Luvan voimassaoloajan Nimi Sotamuseo
Syntymäaika Puolustusvoimat
Kansalaisuus Ahvenanmaan maakuntahallitus

SUKELLUSSEURA SIMPPU RY, HENKILÖTIETOJA SISÄLTÄVÄT REKISTERIT
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