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Henkilötietojen käsittelijän seloste käsittelytoimista 

Viite: Euroopan parlamentin ja neuvoston yleinen tietosuoja-asetus 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016 

ja tullut voimaan toukokuussa 2016, ja sen soveltaminen kansallisesti 25 päivästä toukokuuta 2018. 

 

1. Rekisterinpitäjä  

Rekisterin nimi  Suomisport.fi henkilö- ja organisaatiorekisteri.  

Rekisterinpitäjän nimi  Olympiakomitea  

Osoite:  Valimotie 10, 00380 Helsinki 

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö:  Sari Aro, sari.aro@olympiakomitea.fi, suomisport@olympiakomitea.fi 

2. Rekisterin kuvaus 

Suomisport on Suomen Olympiakomitean ja suomalaisen urheiluyhteisön yhteinen urheilu- ja liikuntapalvelu. 

Suomisport -palvelun kautta rekisteröity voi hankkia erilaisia liikunta- ja urheilupalveluja kuten kilpailulisenssejä, 

vakuutuksia ja seurajäsenyyksiä sekä ilmoittautua erilaisiin tapahtumiin. Henkilö hallinnoi itse omia tietojaan ja 

rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijät saavat käyttöoikeuden rekisteröidyn tietoihin ainoastaan määräajaksi, 

rekisteröidylle ilmoitettuun käyttötarkoitukseen.   

3. Kerättävät tiedot ja henkilötunnuksen käyttö 

Rekisteröidyn omaa palvelujen hallintaa varten Suomisport-profiilin kerätään seuraavat henkilötiedot:  

- Kieli, nimi, henkilötunnus, kansalaisuus, Suomisport ID-tunnus, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite ja maa. 

Henkilötunnuksen kerääminen yksiselitteiseen identifiointiin on Suomisport palvelussa tarpeellista ja 

lainmukaista. Suomisport-palvelun käsittelijät eivät näe eivätkä käsittele rekisteröityjen henkilötunnuksia.  

Henkilötunnus näkyy vain rekisteröityjälle itselleen sekä Suomisport -järjestelmän pääkäyttäjälle. 

- Jos rekisteröityjä haluaa tehdä hankintoja huollettavansa puolesta Suomisport-palvelussa, kerää Suomisport-

palvelu huollettavan vastaavat tiedot.   

3. Käsittelijä  

Espoon judokerhon tehtävänhaltijoilla, kuten “puheenjohtaja”, “rahastonhoitaja” jne., on Suomisportin kautta pääsy 

henkilöjäseniinsä ja heitä koskeviin tietoihin sekä oman organisaationsa tehtävänhaltijoita koskeviin tietoihin. 

Espoon judokerhon tehtävänhaltijat eivät näe, eivätkä käytä rekisteröityjän henkilötunnusta.   

Käsittelijän edustaja ja yhteystiedot:  

puheenjohtaja  pj@espoonjudokerho.fi 

Henkilötietojen käsittelijät ja yhteystiedot:  

puheenjohtaja  pj@espoonjudokerho.fi  

passisihteeri  passisihteeri@espoonjudokerho.fi  

rahastonhoitaja  rahastonhoitaja@espoonjudokerho.fi 

Tehtävänhaltijoiden nimet ja puhelinnumerot löytyvät Espoon judokerhon verkkosivulta 

(http://www.espoonjudokerho.fi/ota-yhteytta/). 

4. Rekisterinpitäjän lukuun suoritettava käsittely  

Jäsenrekisteri: henkilöjäseneen liitettävien tietojen käyttötarkoituksena on seuran jäsenen palveleminen sekä 

tiedottaminen liittyen mm. hänen liikuntaharrastuksiinsa tai -suorituksiinsa sekä mahdollistaa 

1) yhdistyslain 11 pykälän mukainen luettelo seuran jäsenistä, 

2) harrastustoiminnassa tarvittavien yhteystietojen ylläpitäminen, 

3) jäsenasioista ja seuran muusta toiminnasta tiedottaminen, 

4) laskujen ja maksujen seuranta, 

5) tilastotietojen kokoaminen jäsenrakenteesta ja liikuntaryhmien henkilömääristä avustusten hakemista varten. 

Tietojen käsittely tapahtuu hakemalla, selaamalla tai lataamalla rekisteriin talletettuja tietoja. Tietoja ei käsittelyn 

jälkeen talleteta rekisterin ulkopuolelle. 

5. Tiedot henkilötietojen luovutuksesta, siirtämisestä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle  

Espoon judokerho ei luovuta käsittelemiään henkilötietoja ulkopuolisille eikä siirrä niitä kolmanteen maahan. 

6. Kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista  

Rekisteriin pääsy on rajattu siten, että rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään 

vain ne tehtävänhaltijat, joilla on tehtäviensä puolesta siihen tarve. Rekisterin käyttö edellyttää kultakin käyttäjältä 

käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Mahdollinen väliaikainen aineisto (esim. paperiset tulosteet) 

hävitetään käsittelyn jälkeen. 
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Rekisterinpitäjän seloste käsittelytoimista  

Viite: Euroopan parlamentin ja neuvoston yleinen tietosuoja-asetus 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016 

ja tullut voimaan toukokuussa 2016, ja sen soveltaminen kansallisesti 25 päivästä toukokuuta 2018. 

 
1. Rekisterinpitäjä 

Rekisterin nimi jäsenlistat 

Rekisterinpitäjän nimi Espoon judokerho ry 

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö:  puheenjohtaja, pj@espoonjudokerho.fi 

2. Rekisteröityjen ryhmä 

Espoon judokerhon henkilöjäsenet. 

3. Rekistereiden kuvaus 

Aikuisjäsenistä ja huoltajista ylläpidetään Suomisportin rekisteristä kerättyä sähköpostilistaa tiedotteita varten. 

Lisäksi Espoon judokerho ylläpitää Suomisport-rekisteriin perustuvia väliaikaisia nimilistoja joihin merkitään 

esimerkiksi osallistumiskerrat peruskurssin harjoituksiin (nimenhuudot).  

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Seuran jäsenen tiedottaminen seuran toiminnasta, harjoitusajoista ja niiden muutoksista, harjoituksiin 

osallistumisesta, vyökoetilaisuuksista, vuosikokouksesta, koulutustapahtumista ja kilpailutapahtumista. 

5. Rekistereiden tietosisältö  

Jäsenlistat perustuvat Suomisport rekisteristä saataviin jäsenten yhteystietoihin. Espoon judokerhon 

tehtävänhaltijoilla, kuten “puheenjohtaja”, “rahastonhoitaja” jne., on Suomisportin kautta pääsy henkilöjäseniinsä ja 

heitä koskeviin tietoihin joista jäsenlistoja varten kerätään seuraavat henkilötiedot:  

- Nimi, Suomisport ID-tunnus, puhelinnumero, sähköpostiosoite, sekä tarvittaessa vastaavat yhteystiedot 

alaikäisten huoltajasta, joiden lisäksi tietoihin tarpeen mukaan lisätään jäsenen harjoituskerrat. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet: 

Tiedot kerätään Suomisport rekisteristä hakemalla, selaamalla tai lataamalla jäsenten yhteystiedot. Lupa 

yhteystietojen keräämiseen kysytään jäseneltä itseltään hänen liittyessä mukaan seuran toimintaan, esimerkiksi 

peruskurssille ilmoittauduttaessa tai osallistuttaessa ensimmäistä kertaa mukaan seuran järjestämiin harjoituksiin.  

7. Tiedot henkilötietojen luovutuksesta, siirtämisestä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle  

Espoon judokerho ei luovuta jäsenlistojen tietoja ulkopuolisille eikä siirrä niitä kolmanteen maahan. 

8. Tietojen käsittelyaika 

Sähköpostilistat päivitetään useaan kertaan harrastuskauden alussa jäsenmuutosten päivittämiseksi eikä vanhoja 

jäsentietoja päivityksen jälkeen enää säilytetä. Väliaikaiset nimilistoja ja mahdollinen paperimuotoinen aineisto 

säilytetään ja hävitetään asianmukaisesti harjoituskauden (syksy ja kevät) tai kurssin päätyttyä. 

9. Rekisteröityjen oikeudet  

Rekisteröidyillä on oikeus tarkastaa mitä tietoja Espoon judokerho on hänestä Suomisportista kerännyt ottamalla 

sähköpostitse yhteyttä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön. Rekisteröidyillä on oikeus vaatia virheellisen, 

tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista. 

10. Tietojen suojauksen periaatteet 

Jäsenlistat sijaitsevat hallituksen puheenjohtajan omalla tietokoneella jonka käyttöön tarvitaan käyttäjätunnus ja 

salasana.  

 


