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1. Den registeransvarige
Esbo Segelförening r.f. (ESF)
PB 150, 02321 Esbo
040-7387842, eva.sandas@gmail.com
2. Kontaktperson i ärenden angående registren
Peter Holm
PB 150, 02321 Esbo
045-1227621, kansli@esbosegelforening.fi
3. Registrens namn
Medlemsregister i Skjulet
Båtregister i Skjulet
Registret över webbplatsens användare och prenumeranterna av ESF:s nyhetsbrev
Anmälningslistor till tävlingar, kurser och evenemang
4. Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna
Ändamålet med föreningens register är att möjliggöra och dokumentera föreningens
verksamhet och organisation samt att förverkliga föreningens och medlemmarnas
rättigheter och skyldigheter.
Medlemsregistret i Skjulet (fi. Suuli) är ett register med kontaktuppgifter och
faktureringsuppgifter över föreningens medlemmar.
I båtregistret i Skjulet finns uppgifter om i föreningen inskrivna båtar med uppgifter om
båten, vem båtens ägare är, anteckning om bryggplats och vinteruppbevaringsplats.
Båtregistret används också för att följa upp besiktning av båtarna.
Medlemmarna uppger med eget samtycke sina uppgifter till medlems- och båtregistret.
Registerprogrammet Skjulet tillhandahålls segelföreningen av Segling och Båtsport i
Finland r.f. Skjulet används för fakturering av medlems-, båt-, brygg- och
vinterplatsavgifter.
Registret över webbsideanvändare och prenumeranter av ESF:s nyhetsbrev används för
utskick av föreningens nyhetsbrev med information till medlemmar som med eget
samtycke valt att beställa nyhetsbrevet.
Deltagarlistor för tävlingar, kurser och evenemang bevaras så länge som uppbevaringen är
motiverad.
5. Registrets datainnehåll
Skjulets medlemsregister innehåller medlemmarnas namn, postadress, födelsedatum,
telefonnummer, e-postadress, kön, faktureringsuppgifter, förbundets medlemsnummer,

föreningens medlemsnummer, medlemsklass, medlemskapets begynnelsedatum,
information om förtroendeuppdrag i föreningen.
Skjulets båtregister innehåller båtinnehavarens namn, båtens namn, båtens segelnummer
och övriga uppgifter om båten, besiktningsklass och uppgifter om besiktning.
Medlemsregistret och båtregistret är kopplade till varandra.
Registret för nyhetsbrevet ingår i föreningens webbsideplattform. Registret för
nyhetsbrevet innehåller medlemmens namn och e-postadress.
Deltagarlistorna för tävlingar, kurser och evenemang kan innehålla uppgifter t.ex. om
allergier eller andra personliga uppgifter nödvändiga för att säkerställa deltagarnas
säkerhet.
6. Regelmässiga uppgiftskällor
Föreningen använder inga regelmässiga uppgiftskällor. Personuppgifterna och
båtuppgifterna förs in i registret då medlemmen godkänns som medlem i ESF på egen
ansökan. Rättigheter att föra in uppgifter i registret har föreningens kanslist och
sekreterare. Medlemmen kan själv, skyddat av användarnamn och password, uppdatera
och korrigera sina personuppgifter i registret.
Medlemmarna beställer själva föreningens nyhetsbrev. Medlemmen blir godkänd på
prenumerantlistan av föreningens sekreterare eller informationsansvarige.
7. Regelmässigt utlämnande av uppgifter
Inga personuppgifter lämnas ut av ESF, vilket också är antecknat i föreningens
medlemsregister.
8. Översändande av uppgifter utanför EU eller EES
Inga uppgifter från föreningens register sänd ut utanför EU eller EES.
9. Principerna för skyddet av registret
a. Manuellt material
En gång per år publiceras en medlemslista och en lista på båtar inskrivna i ESF i
föreningens årspublikation. Årspublikationen skickas per post till föreningens medlemmar.
En elektronisk version av årspublikationen finns tillgänglig på föreningens webb-sida endast
för inloggade medlemmar.
b. ADB-register
Uppgifterna i registren är skyddade med användarrättigheter och lösenord. Registren är
tillgängliga endast för handläggare med rättighet att behandla registren.
Medlemmen själv kan med användarnamn och lösenord korrigera och uppdatera egna
personuppgifter i Skjulet.

