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Tietosuoja- ja rekisteriseloste 
 
 
Tässä selosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet, koskien Turun Joogayhdistys 
ry:n (TJY) toimintaa. Tarkempi kuvaus toiminnastamme löytyy verkkosivuiltamme tai kysyttäessä meiltä. 
 
Tässä tietosuoja- ja rekisteriselosteessa muun muassa kuvataan 

⚫ minkälaisia henkilötietoja TJY voi kerätä yhdistyksen jäsenistä ja asiakkaista. 
⚫ mihin tarkoituksiin TJY voi käyttää jäsenten ja asiakkaiden henkilötietoja. 
⚫ miten TJY käsittelee jäsenten ja asiakkaiden henkilötietoja. 
⚫ jäsenen ja asiakkaan oikeuksia koskien keräämiämme henkilötietoja. 

 
 

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot 
 
Turun Joogayhdistys ry. 
Info@turunjooga.fi 
 
 

Rekisterin nimi 
 
Tietosuoja- ja rekisteriseloste 
 

 
Rekisteriasioiden yhteyshenkilöt 
 
Nimi: Thua Aalto 
Sähköposti: info@turunjooga.fi 
 
 

Mitä henkilötietoa keräämme ja miksi 
 
Rekisterin tarkoituksena on palvella Turun Joogayhdistystä mm. pitämään yhteyttä yhdistyksen jäsenistön 
ja yhdistyksen kursseilla kävijöiden kanssa. Rekisterin käyttötarkoituksiin lukeutuu 
 

⚫ yhteystietojen keräys kurssien yhteydenpitoa sekä jäsenrekisteriä varten  
⚫ jäsenistölle ja TJY:n uutiskirjeen tilanneille kurssi- ym. tiedotteiden lähettäminen 
⚫ tiedotus kurssi- yms. toiminnastamme (markkinointi) 
⚫ tietojen keräys Turun kaupungin vuosittaista, yhdistyksille myönnettävää toiminta-

avustusta varten 
 
 

Tietosisällöt 
 
Edellä kuvattujen käyttötarkoitusten toteutukseen käsitellään seuraavia tietoja: 
 

⚫ yhteystiedot kurssikohtaista yhteydenpitoa ja jäsenrekisteriä varten: etunimi, sukunimi, 
sähköpostiosoite, puhelinnumero. 

⚫ tiedot Turun kaupungin vuosittaista toiminta-avustusta varten: etunimi, sukunimi, kotikunta, 
syntymävuosi. Kaupunki myöntää toiminta-avustusta jokaista kursseillemme osallistuvaa 
kertakävijää kohden. Avustus on huomattava lisä yhdistyksen vuosituloissa. 

⚫ yhteystiedot kursseja koskevaa yleistä tiedotusta ja markkinointia varten: 
sähköpostiosoite. 
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Suostumus tietojen keräämiseen ja tallentamiseen 
 
Sähköinen kurssi-ilmoittautuminen ja/tai jäseneksi liittyminen merkitsee suostumusta 
yhteystietojen keräämiseen ja tallentamiseen. 
 
 

Säännönmukaiset tietolähteet 
 
Tiedot saadaan henkilöiltä itseltään. 
 
 

Tietojen siirto tai luovutus 
 
Tiedot joogakursseilla käyneistä luovutetaan Turun kaupungin liikuntatoimelle haettaessa toiminta-
avustusta kerran vuodessa. 
 
 

Kuinka suojelemme henkilötietojasi 
 
TJY on järjestänyt rekisterin tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja pyrkii asianmukaisin teknisin 
ratkaisuin (salasana) estämään asiattomien pääsyn niin tietotekniikan avulla ylläpidettäviin 
tietojärjestelmiinsä kuin manuaalisesti ylläpidettäviin ja säilytettäviin aineistoihinsa (esim. kurssikohtaiset 
osallistujalistat).  
 
Lähtökohtaisesti ainoastaan TJY:n rekisteriasioiden yhteyshenkilöillä, TJY:n kirjanpitäjällä ja yhdistyksen 
kurssitoiminnan puitteissa toimivilla ohjaajilla on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin. TJY:n rekisteriasioiden 
yhteyshenkilöt ovat sitoutuneet salassapitovelvoitteisiin, joilla suojataan asiakkaan henkilötiedot lain 
edellyttämällä tavalla. 
 
 

Mitä oikeuksia sinulla on omaan tietoosi 
 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. 
Rekisteröity voi päivittää ja muuttaa omia tietojaan ja vaatia, että virheelliset tiedot oikaistaan. 
Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnön voi lähettää edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle. 
Tiedot pyritään toimittamaan kohtuullisessa ajassa. 
 
 

Oikeus kieltää tietojen käyttö ja oikeus peruuttaa suostumus 
 
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö ja vaatia tiedot poistettavaksi. Tämä 
koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen. Tietojen käyttökieltoa 
koskevan vaatimuksen / aiemmin annetun suostumuksen peruuttamisen voi lähettää edellä mainitulle 
rekisteriasioiden yhteyshenkilölle. Tiedot pyritään poistamaan kohtuullisessa ajassa. 
 
Jos henkilö kieltää tietojen käytön, hän ei voi olla Turun Joogayhdistyksen jäsen eikä 
ilmoittautua yhdistyksen joogakursseille. 
 
 

Muut oikeudet 
 
TJY pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta aika-ajoin täyttääkseen oikeudelliset 
velvoitteensa. TJY sitoutuu oma-aloitteisesti tai rekisteriin kirjatun henkilön vaatimuksesta oikaisemaan, 
poistamaan tai täydentämään rekisterissä olevat tiedot, joiden todetaan olevan virheellisiä, 
tarpeettomia, puutteellisia tai esimerkiksi vanhentuneita. 

 


