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TIETOSUOJASELOSTE 
 

EU:n tietosuoja-asetus on tullut voimaan 25.5.2018, jonka jälkeen henkilötietojen käsittelyn on oltava 
tietosuoja-asetuksen mukaista. Tavoitteena on, että kansalaiset voivat hallita tietojaan paremmin.  

Yhtiön varsinainen toiminta käynnistyy vasta osakeannin sekä golfkentän rakentamisprojektin 
yhteydessä. Kun rakennusinvestoinnin toteutuminen varmistuu, yhtiölle hankitaan samalla 
toiminnanohjausjärjestelmä. Näiden muutoksien vuoksi kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja 
toimintaan on tulossa erityisen paljon muutoksia seuraavan vuoden aikana. Tämän vuoksi pidätämme 
itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta.  

Lisätietoja: 

Toimitusjohtaja Nina Rajainmäki 
Puh: 040 847 6074  
e-mail: nina.rajainmaki@pitkajarvigolf.fi 
 
 
1. YLEISTÄ 
 
Tämä tietosuojaseloste antaa EU:n tietosuoja-asetuksen ("Tietosuoja-asetus") edellyttämiä tietoja 
rekisteröidylle. 

 
2. REKISTERINPITÄJÄ JA REKISTERINPITÄJÄN YHTEYSTIEDOT 
 
Yhteisinä rekisterinpitäjinä toimivat Pitkäjärvi Golf Oy ja Pitkäjärvi Golf Club Kokemäki ry tämän 
tietosuojaselosteen mukaisesti. Rekisteröityjen informoinnin ja rekisteröidyn oikeuksien 
toteuttamisen osalta vastuutahona toimii Pitkäjärvi Golf Oy (Y-tunnus: 2988233-4).  

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö ja yhteystiedot: 
 
Toimitusjohtaja Nina Rajainmäki 
Puh: 040 847 6074  
e-mail: nina.rajainmaki@pitkajarvigolf.fi 
 
 
3. REKISTERIN NIMI 
 
Pitkäjärvi Golf Oy:n ja Pitkäjärvi Golf Club Kokemäki ry:n osakkuuteen, asiakkuuteen ja jäsenyyteen 
sekä muuhun vastaavaan yhteyteen perustuva asiakastietorekisteri.  
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4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET JA OIKEUSPERUSTE 
 
Alla olevassa taulukossa on yhteenveto käsiteltävien henkilötietojen eri käyttötarkoituksista ja niihin 
sovellettavista oikeusperusteista sekä käsiteltävistä henkilötietoryhmistä. 

Käyttötarkoitus Oikeusperuste Henkilötietoryhmät 

Pitkäjärvi Golf Club Kokemäki 
ry:n jäsenluettelon 
ylläpitäminen 

Lakisääteisten velvoitteiden 
noudattaminen; yhdistyslain 
mukainen velvoite 
jäsenluettelon ylläpitämiseen. 
Rekisterinpitäjän oikeutettu 
etu muiden kuin yhdistyslain 
edellyttämien tietojen osalta 

Jäsenet; - nimi, jäsennumero, 
sukupuoli, syntymäaika ja 
yhteystiedot, osoite ja 
kotipaikka, käyttäjäryhmä, 
jäsenmaksuluokka ja muut 
jäsenyyteen liittyvät tiedot 

Pitkäjärvi Golf Oy:n 
osakasluettelon ylläpitäminen 
osakeyhtiölain mukaisesti 

Lakisääteisten velvoitteiden 
noudattaminen; 
osakeyhtiölain mukainen 
velvoite osakasluettelon 
ylläpitämiseen 

Nimi, osakenumero, sukupuoli, 
kotipaikka ja yhteystiedot sekä 
syntymäaika (henkilöosakkaat) 
tai Y-tunnus (yhteisöosakkaat)  

Pitkäjärvi Golf Oy:n kanta-
asiakasklubin jäsenrekisterin 
ylläpitäminen  

Oikeutettu etu, sopimuksen 
täytäntöönpano 

Nimi, osakenumero, sukupuoli, 
kotipaikka ja yhteystiedot sekä 
syntymäaika (henkilöosakkaat) 
tai Y-tunnus (yhteisöosakkaat) 

Pitkäjärvi Golf Oy:n golfhallin 
asiakasrekisterin 
ylläpitäminen 

Oikeutettu etu Nimi ja yhteystiedot 

 
 
5. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA TAI SÄILYTYSAJAN MÄÄRITTÄMISKRITEERIT 
 
Säilytämme asiakkaiden ja jäsenten tietoja asiakassuhteen tai jäsenyyden ajan. Sen jälkeen 
säilytysaikaa ja säilyttämisen tarpeellisuutta arvioidaan säännöllisesti.  
 
 
6. HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT JA VASTAANOTTAJARYHMÄT 
 
Yhteisrekisterinpitäjät voivat luovuttaa henkilötietoja Suomen Golfliitto ry:lle, joka on Euroopan 
Golfliiton (EGA) alainen virallinen tasoitusta ylläpitävä toimija. Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös 
viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa. 
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7. HENKILÖTIETOJEN SIIRTÄMINEN 
 
Rekisterinpitäjä käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä, mutta tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle.  
 
Rekisterinpitäjä tekee asianmukaisen tietosuojan ja -turvan varmistamiseksi tietosuoja-asetuksen 
edellyttämän sopimuksen käyttämiensä henkilötietojen käsittelijöiden kanssa. 
 
 
8. HENKILÖTIETOJEN LÄHTEET 
 
Henkilötietoja kerätään pääasiassa rekisteröidyltä itseltään. Henkilötietoja voidaan kerätä myös 
rekisteröidyn käyttäessä rekisterinpitäjän palveluita. 

 
9. REKISTERÖIDYN OIKEUDET 

 
9.1 Tarkastus- ja siirto-oikeus  
 
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjän vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn 
henkilötietoja vai ei tai onko niitä käsitelty. Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn 
henkilötietoja, rekisteröidyllä on oikeus saada tämän asiakirjan tiedot sekä jäljennös käsiteltävistä ja 
käsitellyistä henkilötiedoista. Rekisterinpitäjä voi periä kohtuullisen hallintomaksun rekisteröidyn 
pyytämistä lisäjäljennöskappaleista. Mikäli rekisteröity tekee pyynnön sähköisesti, eikä hän ole 
pyytänyt muuta toimitusmuotoa, tiedot toimitetaan yleisesti käytössä olevassa sähköisessä 
muodossa. Lisäksi rekisteröity voi pyytää itse toimittamiensa tietojen siirtoa koneluettavassa 
muodossa tietosuoja-asetukseen perustuen. 

 
9.2 Tietojen korjaaminen, poistaminen sekä käsittelyn vastustaminen 
 
Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan tai poistamaan henkilötietojaan 
ja hän voi kieltää henkilötietojensa käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröidyllä on myös 
tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai muuten vastustaa 
käsittelyä.  

 
9.3 Oikeus peruuttaa suostumus 
 

Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja suostumuksen perusteella, 
rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen 
sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. 
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9.4 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 
 
Mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojensa käsittely ole lainmukaista, hänellä on oikeus 
tehdä asiassa valitus valvontaviranomaiselle. 

 
9.5 Oikeuksien käyttäminen 
 
Kaikki tässä mainitut pyynnöt tulee toimittaa yllä mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. 
Varaudu tarpeen mukaan todistamaan henkilöllisyytesi käyttäessäsi rekisteröidyn oikeuksia. 

 
 
10. HENKILÖTIETOJEN SUOJAUS 
 
Henkilötiedot sijaitsevat pääasiassa henkilötieto- ja varausjärjestelmissä. Henkilötietoihin on 
pääsyoikeus ainoastaan rekisterinpitäjän työntekijöillä, jotka ovat vaitiolovelvoitteen piirissä ja joilla 
on tarve käyttää rekisteriä työtehtäviensä tekemiseen. Lisäksi suojaamme henkilötietosi huolellisesti 
käyttämällä asianmukaisia tietosuojakeinoja, joita ovat esimerkiksi käyttöoikeuksien rajaaminen, 
tietokoneiden ja tietojärjestelmien suojaaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta. Toimisto- ja 
arkistotilat ovat toimiston kiinnioloaikoina lukitut ja hälytysjärjestelmien / vartioinnin piirissä.  

 


