
REKISTERISELOSTE 

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § 

Laatimispäivä 4.4.2019 

 Päivitetty 23.7.2022 

1. Rekisterinpitäjä    Nimi 

      Sf-caravan Pirkanmaa ry 

Osoite 

 Kuterintie 34 

 34260 Terälahti 

Puhelinnumero 

050 383 0800 

Sähköpostiosoite 

toimisto@sfcpirkanmaa.fi 

      www-sivut 

      http://sfcpirkanmaa.fi 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Nimi 

      Heikki Lahtinen 

Puhelinnumero 

 040 5534871 

      Sähköpostiosoite 

      heikkilahtinen71@gmail.com 

3. Rekisterin nimi    Asiakasrekisteri 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Matkailuajoneuvoalueen asiakkaiden palveluiden 

hallinnointi (paikkavaraukset, palveluvaraukset, 

alueelle kirjautuminen, digitaaliset kuulutukset yms.) 

5. Rekisterin tietosisältö Perustiedot 

SFC jäsennumero, jäsenyhdistyksen numero, etunimi, 

sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, 

SFC jäsenyyden päättymiskuukausi 

Palvelutiedot 

Alueelle kirjautumiset (saapumis- ja lähtöpäivä, 

henkilömäärä), saunavaraukset, palveluvaraukset, 

lainassa olevat laitteet (SUP-lauta, pyykkituvan avain 

jne), matkailuajoneuvon sähkömittarilukemat, 

vuokrasopimuksen alkamis- ja päättymispäivät 

6. Säännönmukaiset tietolähteet  Asiakkaiden jäsenkortit 



7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset Rekisteritietoja ei luovuteta eteenpäin 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Tämän rekisterin tietoja ei siirretä Euroopan Unionin 

tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet Pääsy tilaan on rajoitettu sekä pääsy rekisterin 

sisältävään laitteistoon on rajattu. 

10. Tarkastusoikeus Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä 

häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on 

tallennettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia 

tietoja. Tiedot voi pyytää matkailuajoneuvoalueen 

toimistossa oma henkilöllisyys todistaen. 

11. Rekisteröidyn oikeudet Tarkastusasioissa sekä virheellisen, tarpeettoman, 

puutteellisen tai vanhentuneen tiedon oikaisua 

koskevissa asioissa rekisteröity voi ottaa yhteyttä 

rekisterinpitäjään. 

 12. Kielto-oikeus Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää 

käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja 

suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta 

suoramarkkinointia sekä markkina- ja 

mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia 

ja sukututkimusta varten. Suoramarkkinointikiellosta 

voi halutessaan ilmoittaa rekisterinpitäjälle. 
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toimisto@sfcpirkanmaa.fi 

      www-sivut 

      http://sfcpirkanmaa.fi 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Nimi 

      Heikki Lahtinen 

Puhelinnumero 

 040 5534871 

      Sähköpostiosoite 

      heikkilahtinen71@gmail.com 

3. Rekisterin nimi    Matkustajailmoitusrekisteri 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Majoitustoiminnan harjoittajan velvoitteellinen 

matkustajatietojen keräys (Laki majoitus- ja 

ravitsemistoiminnasta 28.4.2006/308 6 §) 

5. Rekisterin tietosisältö Etunimi, sukunimi, osoite, kansallisuus, 

henkilötunnus, saapumispäivä, lähtöpäivä, 

matkustusasiakirjan numero 

6. Säännönmukaiset tietolähteet  Asiakas ilmoittaa tiedot 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset Rekisteritietoja ei luovuteta eteenpäin 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Tämän rekisterin tietoja ei siirretä Euroopan Unionin 

tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet Pääsy tilaan on rajoitettu ja rekisterin muodostavat 

täytetyt matkustajailmoitukset säilytetään erillisessä 



lukitussa tilassa. Täytetyt matkustajailmoitukset 

tuhotaan vuoden kuluttua niiden täyttämisestä. 

10. Tarkastusoikeus Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä 

häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on 

tallennettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia 

tietoja. Tiedot voi pyytää matkailuajoneuvoalueen 

toimistossa oma henkilöllisyys todistaen. 

11. Rekisteröidyn oikeudet Tarkastusasioissa sekä virheellisen, tarpeettoman, 

puutteellisen tai vanhentuneen tiedon oikaisua 

koskevissa asioissa rekisteröity voi ottaa yhteyttä 

rekisterinpitäjään. 

 12. Kielto-oikeus Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää 

käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja 

suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta 

suoramarkkinointia sekä markkina- ja 

mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia 

ja sukututkimusta varten. Suoramarkkinointikiellosta 

voi halutessaan ilmoittaa rekisterinpitäjälle. 
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1. Rekisterinpitäjä    Nimi 

      Sf-caravan Pirkanmaa ry 

Osoite 

 Kuterintie 34 
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Puhelinnumero 

050 383 0800 

Sähköpostiosoite 

toimisto@sfcpirkanmaa.fi 

      www-sivut 

      http://sfcpirkanmaa.fi 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Nimi 

      Heikki Lahtinen 

Puhelinnumero 

 040 5534871 

      Sähköpostiosoite 

      heikkilahtinen71@gmail.com 

3. Rekisterin nimi    Vuokrasopimusrekisteri 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Säilyttää alueella pitkä-aikaisesti majoittuvien 

vuokrasopimuksien yhdistyksen kappaleet. 

5. Rekisterin tietosisältö Etunimi, sukunimi, osoite, kansallisuus, 

henkilötunnus, SFC jäsennumero, vuokrasopimuksen 

alkamis- ja päättymisajankohta, vuokrasopimuksen 

numero, vuokrasopimuksen hinta 

6. Säännönmukaiset tietolähteet  Asiakas ilmoittaa tiedot 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset Rekisteritietoja ei luovuteta eteenpäin 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Tämän rekisterin tietoja ei siirretä Euroopan Unionin 

tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet Pääsy tilaan on rajoitettu ja rekisterin muodostavat 

täytetyt vuokrasopimukset säilytetään erillisessä 



lukitussa tilassa. Täytetyt vuokrasopimukset tuhotaan 

vuoden kuluttua niiden päättymisestä. 

10. Tarkastusoikeus Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä 

häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on 

tallennettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia 

tietoja. Tiedot voi pyytää matkailuajoneuvoalueen 

toimistossa oma henkilöllisyys todistaen. 

11. Rekisteröidyn oikeudet Tarkastusasioissa sekä virheellisen, tarpeettoman, 

puutteellisen tai vanhentuneen tiedon oikaisua 

koskevissa asioissa rekisteröity voi ottaa yhteyttä 

rekisterinpitäjään. 

 12. Kielto-oikeus Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää 

käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja 

suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta 

suoramarkkinointia sekä markkina- ja 

mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia 

ja sukututkimusta varten. Suoramarkkinointikiellosta 

voi halutessaan ilmoittaa rekisterinpitäjälle. 

 


