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TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterin pitäjä

Pattijoen Urheilijat Juniorit ry
Raahe
Y-tunnus  2521872-7

Yhteyshenkilönä tietosuoja-asioissa toimii seuran puheenjohtaja, jonka tavoittaa
sähköpostiosoitteesta pattujuniorit@gmail.com

Seura toimii rekisterinpitäjänä henkilötiedoille, joita keräämme seuran toimintaan osallistuvista
henkilöistä. Henkilötietoja kerätään vain niissä määrin, kuin niitä tarvitaan seuran toimintojen sekä
seuran toimintaan osallistuvien henkilösuhteiden ylläpitämiseen.
Rekisterinpitäjä on vastuussa annetuista henkilötiedoista sekä niiden käsittelystä, henkilötietoja ei
luovuteta kolmansille osapuolille ilman henkilön lupaa.
Tietosuojassa kyse on luottamuksesta, ja jokaisen yksityisyys sekä henkilötietojen suojaaminen on
seuralle tärkeä asia.
Tässä tietosuojaselosteessa on käsitelty niitä periaatteita, joita seura toteuttaa henkilötietojen
käsittelyssä.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksen, seuran ja jäsenen välisen jäsensuhteen
taikka muun seuran toimintaan osallistumisen edellytyksen perusteella.

Tietojen käsittelyn tarkoituksena ovat etenkin seuraavat:
· harraste-/kilpailutoimintaan osallistumisen mahdollistaminen (esim. harjoitustapahtumat,

sarjapelit, leirit)
· jäsenten ja toimintaan osallistuvien tiedottaminen
· jäsenluettelon ylläpitäminen
· viestintä ja markkinointi (esim. pelitapahtumien uutisointi, toiminnan markkinointi)
· tilastointi, analysointi ja historiatiedon kerääminen (esim. toiminnan kehittämistä sekä

seuran toiminnan kuvaamista varten)

Rekisterin tietosisältö

Seuran jäseniltä ja toimintaan osallistuvilta henkilöiltä voidaan kerätä seuraavia tietoja:
· yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
· henkilön rooli seurassa (mm. pelaaja, valmentaja, joukkueenjohtaja, rahastonhoitaja)
· ikä ja sukupuoli
· henkilötunnus, tilinumero (vain tarvittaessa, kuten pankkitilioikeuksien tai palkanmaksua

varten)
· mahdollisiin tilauksiin liittyvät tiedot, kuten vaatekoko
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· erityisruokavaliot ja allergiat tai muu vastaava terveyteen liittyvä tieto, jolla on merkitystä
seuran toimintaan osallistuvan kannalta

· valmentajien lajikoulutustaso
· tuomareiden koulutustaso
· valokuvia seuran toimintaan liittyvistä tapahtumista
· mahdolliset luvat ja suostumukset

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja seuran käyttöön kerätään tai saadaan seuraavanlaisesti:
· rekisteröidyltä, taikka hänen huoltajaltaan (vanhempainvastuunkantaja alle 16-vuotiailta

henkilöiltä), sähköpostilla, puhelimitse, lomakkeella taikka muulla vastaavalla tavalla
· tapahtumien, kuten ottelut ja leirit, kirjaamisesta
· rekisterinpitäjän taikka toimihenkilön syöttämänä ja ylläpitämänä
· lajiliittojen rekistereistä ja kilpailujärjestelmistä

Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään vain tarpeen vaatiman ajan henkilötietojen käyttötarkoituksen toteuttamista
varten voimassaolevaa lainsäädäntöä noudattaen. Voimme kuitenkin olla velvoitettuja säilyttämään
joitakin henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä varten
myös jäsenyyden taikka seuran toimintaan osallistumisen päättymisen jälkeen.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoja käsittelevät seuran hallitus sekä ryhmien vetovastuussa olevat henkilöt. Seuran
toimihenkilöt koulutetaan henkilötietojen käsittelyyn.

Siirto EU-/ETA-alueen ulkopuolisiin maihin

Tietoja ei siirretä EU-/ETA-alueen ulkopuolelle.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti, eikä seura myy tai vuokraa henkilötietoja kolmansille
osapuolille. Tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille seuraavissa tapauksissa:

· toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä,
kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.
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· tilastollista, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu
sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa.

· käyttäjän erillisen suostumuksen perusteella

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään rekisterin ylläpitäjän toimesta suojatuissa
tiloissa. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein,
salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja.

Rekisteröidyn oikeudet

· Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietoja tarkastettavaksi, korjattavaksi tai
poistettavaksi.

· Rekisteröidyllä on oikeus kieltää henkilötietojen käsitteleminen tai rajoittaa henkilötietojen
käsittelemistä.

· Jos henkilötietojesi käsittely perustuu annettuun lupaan, rekisteröidyllä on oikeus perua
lupa milloin tahansa. Luvan peruminen ei vaikuta ennen perumista tehdyn tietojen
käsittelyn laillisuuteen.

Edellä mainittuihin oikeuksiin viitaten, pyyntö tulee toimittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna seuran
puheenjohtajalle. Pyytäjän on todistettava myös henkilöllisyytensä.


