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Rekisterinpitäjä

Nimi

Suomen Melonta- ja Soutulitto ry
O soit e

Valimotie 10
00380 Helsinki, Finland
Muut yhteyst iedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoit e)

+358 44 727 3229, toimisto@smsl.fi
Nimi
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Kai Lindqvist
Yhteyshenkilö rekisteriä O soit e
koskevissa
Valimotie 10
asioissa

00380 Helsinki, Finland
Muut yhteyst iedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoit e)

+358 50 511 3639, kai.lindqvist@smsl.fi
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Rekisterin
nimi

Koulutusrekisteri
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Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry (SMSL) pitää rekisteriä kaikista SMSL:n
Henkilötietokoulutusjärjestelmän mukaan koulutetuista melontaohjaajista, melontaoppaista ja
jen
käsittelyn
melonnan kouluttajista ja valmantajista sekä koulutusjärjestelmään kuuluvista Meloja
tarkoitus

-taitokokeen suorittaneista. Tiedot kerätään koulutukseen tai tutkintoon ilmoittautumisen
yhteydessä.
Rekisterin avulla SMSL seuraa toteutuneiden koulutusten laatua ja määrää. Melonnan
koulutus, sekä taitokokeet ovat SMSL:n auktorisoimaa toimintaa. Tutkinto tai koulutus,
kouluttaja tai tutkinnon vastaanottaja, aika ja paikka, tutkinnon suorittaja yhteystietoineen
sekä hyväksymisen / hylkäämisen perusteet on rekisteröitävä ja oltava jäljitettävissä.
Koulutusjärjestelmä perustuu suoritusportaille, jossa edellinen suoritus mahdollistaa
jatkamisen seuraavalle tasolle. Rekisteri mahdollistaa henkilön edistymisen seuraamisen
ja estää mahdolliset väärinkäytökset.
Rekisteritietoja käytetään melonnan turvallisuuteen ja koulutukseen liittyvän tiedon
jakamiseen ja kohdennettuun SMSL:n koulutustoiminnasta tiedottamiseen. Tietoja
käytetään myös tilastointi- ja tutkimustarkoituksiin ja erilaisiin virallisiin raportointeihin
kolmansille osapuolille. Yksilöityjä tietoja ei tilastoihin ja raportteihin liitetä.

Rekisterin avulla henkilö voi tilata uuden tutkintotodistuksen kadottamansa tilalle.
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Rekisterin
tietosisältö

Henkilön nimi, syntymäaika, yhteystiedot ja taustayhteisö, suoritetut melonnan
taitokokeet, kurssit ja tutkinnot.
Kouluttajista on edellisten lisäksi vakituisen asunnon osoitetiedot.
Rekisteröityjen oikeudet
Rekisteröidyillä on lain asettamissa rajoissa oikeus
a) tarkastaa, mitä tietoja Suomen Melonta- ja Soutuliitto on hänestä kerännyt;
b) vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen
henkilötiedon korjaamista tai poistamista.
c) c) kieltää Suomen Melonta- ja Soutuliittoa käsittelemästä henkilötietojaan
suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten.
d) Edellä mainittuja oikeuksia voidaan käyttää ottamalla yhteyttä Suomen
Melonta- ja Soutuliittoon rekisteriselosteen alussa mainittuja yhteystietoja
käyttäen.
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Säännönmukaiset
tietolähteet

REKISTERISELOSTE
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Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan
Tietojen
säännönmu- lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa seuraavasti:
kaiset luovu- • Rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella;
tukset

• Suomen Melonta- ja Soutuliiton alle kuuluville organisaatioille sekä valtuutetuille
kolmansille osapuolille siinä määrin, kuin ne osallistuvat tässä rekisteriselosteessa
mainittujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen. Suomen Melonta- ja Soutuliitto velvoittaa
mainitut tahot pitämään kaikki niille luovutetut henkilötiedot salassa ja turvaamaan
henkilötietosi riittävällä tavalla.
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Tietojen siir- Tietoja ei siirretä.
to EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle
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Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Manuaalinen arkisto säilytetään toimiston tiloissa lukutuissa työhuoneissa tai
varastotiloissa. Toimistotiloihin ja varastotiloihin pääsee vain henkilökunta avaimella.
Yleisissä aulatiloissa on kulunvalvonta.

B ATK: lla käsiteltävät t iedot

Tiedot on tallennettu taulukkomuodossa etälevylle. Etälevy on suojattu salasanalla.
Etälevylle on pääsy vain henkilökunnalla.

