TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

6.11.2021

Nimi

Karhulan Urheilijat ry
Osoite

Lähteenkatu 2-4 A 4, 48600 Kotka
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

karhu@karhulanurheilijat.fi
2
Yhteyshenkilö rekisteriä
koskevissa
asioissa

Nimi

Timo Lehtinen
Osoite

Syrjäkatu 5 C 7, 48600 Kotka
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

timo.lehtinen@karhulanurheilijat.fi
3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

5
Rekisterin
tietosisältö

Jäsenrekisteri

Seuran laskutusten hoitaminen, yleisurheilun harjoitusten, tapahtumiin ilmoittautumisen ja
harjoitusryhmien viestinnän hoitaminen. Jäsenyyksien, palkitsemisen, tilastoinnin ja
lisenssiurheilijoiden kilpailutoimintaa varten. Henkilötietojen käsittely perustuu Yhdistyksen
lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä sekä asiakkaan sopimuksien
täytäntöönpanoon.

Seuran harjoituksiin osallistuvien ja seuran jäsenenä olevien: nimi, syntymäaika, huoltajan nimi,
puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite,urheilijan harjoitusryhmä
Mahdollisesti myös seuraavia: tieto kilpailulisenssistä, seuran antamista huomionosoituksista,
status.mahdolliset lisätiedot sisältäen tietoja terveydestä. Alaikäisten henkilöiden tiedoissa on
vanhempien/huoltajien yhteystiedot. Rekisteröidyn terveystietojen käsittely perustuu Rekisteröidyn
antamaan suostumukseen.

6
Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan henkilöiltä itseltään, alaikäisten osalta vanhemmilta tai huoltajilta.
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7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

2

Seuran jäsentietoja ei luovuteta ulkopuolisille poislukien sopimuksen täytäntöönpanoon liittyvät,
joiden tietoja luovutetaan Suomen Urheiluliitto ry:lle suomisport-verkkopalvelun kautta, josta tietoja
luovutetaan edelleen kilpailukalenteri.fi palveluun, kilpaiilujen järjestäjille (ml. tulospalvelun toteutus),
Tilastopajaan sekä tarvittaessa lisenssivakuutuksen voimassaolon tarkastamiseksi vakuutusyhtiölle.
Vakuutusvahinkotapahtumissa henkilön tietoja luovutetaan vakuutusyhtiölle, mahdollisen korvauksen
maksamiseksi.
Lisenssiyleisurheilijoita koskevat luovutettavat tiedot ovat henkilön nimi, syntymäaika ja yhteystiedot.
Seuran olennaisten toimihenkilöiden tiedot ovat nähtävillä seuran internetsivuilla.
Perusteena edellämainittuihin luovutuksiin on rekisteröidyn henkilön suostumus.

8
Pääsääntöisesti ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietojen siirto saattaa olla mahdollista
Tietojen
lisenssiyleisurheilijoita koskien seuran tietokannasta Suomen Olympiakomitean
siirto
suomisport-verkkopalvelun kautta EU:n tai ETA:n ulkopuolisia kilpailuja koskien.
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle
9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Rekisteristä olevaa manuaalista aineistoa säilytetään lukitussa tilassa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Jäsenrekisterinä toimii seuran kotisivujen www.karhulanurheilijat.fi jäsensivut. Rekisteri on
yhdistysavain (Vitec Avoine oy)- nimisen yhtiön tekemä. Rekisteriin kirjaudutaan käyttäjätunnuksella.
Yhdistysavain -yhtiön tietosuojaliite löytyy osoitteesta: https://www.yhdistysavain.fi/tietosuojaliite/
Sopimuksen täytäntöönpanoa varten jäsenrekisterinä toimii suomisport-verkkopalvelu, jonka kautta
hallitaan sopimuksen tehneen (asiakkaan) henkilötietoja siinä määrin kuin on sopimuksen
täytäntöönpanoon tarpeellista. Suomisportin tietosuojasta voit lukea osoitteesta:
https://info.suomisport.fi/suomisport-tietosuoja/
Pääsy rekistereihin on rajattu vain sellaisille henkilöille, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja
työtehtäviensä tai rekisteröidyn jäsenyyden hoitamiseksi. Seuran olennaisten toimihenkilöiden
yhteystiedot ovat nähtävillä seuran internetsivuilla.
Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi.
Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina
voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen
lainsäädännön mukaisesti.
10
Tarkastusoikeus

Seuran jäsenellä, asiakkaalla tai toiminnassa mukana olevalla (urheilija,toimitsija,vanhempi) on
tarkastusoikeus omiin tai alaikäisen huollettavansa tietoihin. Tiedon tarkastamista koskevan pyynnön
voi osoittaa sähköpostiin karhu@karhulanurheilijat.fi.

11
Rekisteröity voi vaatia tietojensa korjaamista. Tiedon korjaamista koskevan pyynnön voi osoittaa
Oikeus vaatia sähköpostiin karhu@karhulanurheilijat.fi
tiedon
korjaamista

12
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen
Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai
työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty
soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

