Uusi jäsenrekisterisovellus hns.myclub.fi
Mikä muuttuu ja milloin
Uusi jäsenrekisterisovellus hns.myclub.fi (sovellus) otetaan Helsingin Navigaatioseurassa (HNS) käyttöön vielä ennen vuoden 2018 loppua. Uudella sovelluksella jokainen rekisteröitynyt henkilö voi
•
•
•
•
•
•
•

ylläpitää itse omia yhteystietojaan
ilmoittautua kursseille
ilmoittautua tutkintoihin
tarkistaa oman historiansa HNS:n tiedoista
ostaa verkkokaupan kurssituotteita kurssille toimitettavaksi
HNS:n jäsenet voivat ostaa jäsentuotteita verkkokaupasta (vaatii voimassa olevan jäsenyyden)
tehdä HNS -jäsenhakemuksen

Kuka tahansa voi rekisteröityä sovellukseen, vaikka ei ilmoittautuisikaan millekään kurssille tai mihinkään
tutkintoon.
Uudessa sovelluksessa kaikki maksulliset toimenpiteet, ilmoittautumiset, verkkokauppaostokset yms.,
laskutetaan tilaajalle heti sähköpostitse lähetettävällä laskulla. Välitöntä pankkiyhteyttä ei enää tarvita.
Maksuaikaa on 14 vuorokautta. Luonnollisesti ennen tapahtumaa tai materiaalin luovutusta kurssin
alussa laskun on oltava maksettu.
Vanha verkkokauppa sulkeutuu vuoden loppuun mennessä. Kaikki vanhaan verkkokauppaan tehdyt osallistumisilmoitukset kevään 2019 kursseille ja tutkintoon siirretään uuteen sovellukseen.

Tietosuoja
Kirjautumissivun alareunassa löytyy linkki "Tietosuojaseloste - Helsingin Navigaatioseura ry". Tietosuojaselosteessa on kuvattu kuinka antamiasi tietoja käsetellään jäsenrekisterissämme.

HNS:n SPV:n jäsenet
HNS-jäsenet, jotka ovat myös SPV:n jäseniä, säilyttävät SPV-tunnuksensa ja ovat jatkossakin SPV:n Suulirekisterssä säilyttäen SPV:n kautta saamansa jäsenedut. Jäsenlaskutus sekä HNS:n että SPV:n jäsenmaksujen osalta tulee jatkossa tapahtumaan uuden sovelluksen kautta.
Samoin uudet jäsenet, jotka haluavat myös SPV:n jäseniksi saavat uudet SPV-tunnuksensa Suuliin uuden
hns.myclub.fi-tunnuksiensa lisäksi.
Kaikki HNS-jäsenet, joilla on vene HNS:n venerekisterissä tai jotka haluavat veneensä HNS:n venerekisteriin, pitää olla myös SPV:n jäseniä. Tämä vaatimus johtuu siitä, että veneiden tarvittavat tiedot ovat
SPV:n jäsenrekisterissä, Suulissa. Uuteen HNS:n sovellukseen niitä tietoja ei voida tallentaa, vaikka laskutus uuden sovelluksen kautta tapahtuukin.

HNS:n Ei-SPV:n jäsenet
Kaikkien nykyisten (2018) HNS-jäsenien, jotka eivät ole myös SPV:n jäseniä, Suulitunnukset poistuvat
ennen vuodenvaihdetta. Tuohon mennessä hoidetaan jo kaikki jäsentietoihin ja laskutukseen liittyvät
asiat uuden sovelluksen kautta.

Henkilökohtaisen tunnuksen aktivointi
Samalla kun uusi jäsenrekisterisovellus otetaan käyttöön, lähetetään hns.myclub.fi-tunnuksen aktivointilinkki sähköpostitse kaikille henkilöille, jotka kuuluvat seuraaviin ryhmiin:
•
•
•
•

kaikki HNS-jäsenet, joilla on sähköpostiosoite jäsenrekisterissämme
syksyn 2018 laivurikurssilaiset
joulukuun 2018 tutkinto-osallistujat
kevään 2019 kursseille jo vuoden 2018 puolella ilmoittautuneet

Edellä mainittuihin ryhmiin kuuluvat henkilöt saavat tunnuksensa aktivoiduksi klikkaamalla sähköpostitse saamansa viestin aktivointilinkkiä ja seuraamalla ohjeita. Nämä tunnukset ovat jatkossa tunnuksesi
sovellukseen. Sähköpostiviestit lähetetään vielä joulun alla.

MIten henkilökohtaisen tunnuksen saa
Jos et kuulu edellisessä kappaleessa mainittuihin henkilöryhmiin ja haluat
•
•
•

hakea HNS-jäsenyyttä
ilmoittautua kurssille tai tutkintoon
ilmoittaa toisen henkilön kurssille (esim. saaristolaivurikurssilahja)

sinun pitää luoda itsellesi tunnukset sovellukseen. Koko sovelluksen perustana on henkilökohtainen sähköpostiosoite. Käytettävän sähköpostiosoitteen on oltava yksilöivä,
eli sellainen, joka ei ole kenelläkään
muulla sovelluksen piirissä käytössä.

Rekisteröityminen
Kursseille ja tutkintoihin ilmoittautuminen vaatii hns.myclub.fipalveluun rekisteröitymisen. Jos
sinulla jo on myClub-ID, eli olet jo
aiemmin rekisteröitynyt, kirjaudu
sisään sovellukseen. Ellei sinulla ole
tunnuksia myClub-palveluun, sinun
pitää luoda itsellesi tunnukset päästäksesi sovellukseen ("Ota jäsentili käyttöön").
Kirjautumisessa kysytään seuraavat tiedot (kaikki ovat pakollisia):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etunimi
Sukunimi
Sähköposti
Syntymäaika
Sukupuoli
Matkapuhelin
Postiosoite
Postinumero
Postitoimipaikka

Nämä tiedot tarvitaan kursseille ja/tai tutkintoihin ilmoittauduttaessa sekä jäsenyyden kirjaamiseen.
Antamiesi tietojen käytöstä ja rajoituksista on kerrottu tietosuojaselosteessamme.
Sovellus vaatii jokaiselle oman sähköpostiosoitteen, joten jos perheessäsi on jo sovellukseen rekisteröitynyt henkilö, älä käytä samaa sähköpostiosoitetta. Kommunikointi jäsenten ja asiakkaiden kesken käydään pääsääntöisesti sähköpostitse.
Rekisteröidyttyäsi, talenna itsellesi kirjautumistietosi, eli antamasi sähköpostiosoite sekä salasanasi.
Näillä tunnuksilla pääset jatkossa päivittämään henkilökohtaisia tietojasi. Kumpikin näistä, sähköpostiosoite ja salasana, on sinun muutettavissa milloin itse haluat. Rekisteröityminen ei tarkoita samaa kuin
HNS-jäsenyys. Jos et ole jo ennastaan HNS-jäsen, saat jäsenyyden suoritettuasi hyväksytysti minkä tahansa järjestämämme laivuritutkinnon. Samoin järjestämämme laivuritutkinnon hyväksytysti suorittaneet HNS-jäsenet saavat tulevan purjehduskauden jäsenyyden veloituksetta.
Sisäänkirjautumissivun alareunasta voit vaihtaa oman sovelluksen käyttökielen yhdeksi kolmesta tarjolla
olevasta, suomi, ruotsi tai englanti.

Ongelmia?
Jos et jostain syystä onnistu rekisteröitymään tai herää asiaan liittyviä kysymyksiä, kysy ihmeessä asiaa
sähköpostitse osoittella info@hns.fi.
Vastaamme mielellämme ja koetamme vastata mahdollisimman pian.

Hyvää uutta vuotta toivottaen

Helsingin Navigaatioseura ry

