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Skating Team Raisio ry, Y‐1861089‐4 (jäljempänä STR)
Kisakatu 3, 21200 Raisio
puh. +358 50 359 9181
info@skatingteam.com
puheenjohtaja Mika Holappa
puh. +358 50 359 9181, sähköposti: holappam@dnainternet.net
Tietosuojavastaava Vesa Koskinen
puh. +358 40 648 2244, sähköposti: vesa.koskinen@sirate.fi
Jäsen, luottamushenkilö‐ ja yhteistyökumppanirekisteri/markkinointirekisteri
Rekisterissämme käsitellään STR:n jäsenien ja sen entisten jäsenien sekä STR:n
toimintaan liittyvien organisaatioiden yhteyshenkilöiden sekä sen luottamus‐
henkilöiden henkilötietoja. Lisäksi rekisterissä käsitellään STR:n järjestämiin
koulutuksiin ja tapahtumiin osallistuvien / osallistuneiden henkilöiden henkilö‐
tietoja.
Rekisterimme käyttötarkoitus on rekisteröityjen jäsenien ja niiden luottamus‐
henkilöiden tietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana, sen ylläpito ja ke‐
hittäminen sekä markkinointi ja myös päättyneiden jäsenyyksien dokumentaa‐
tion hallinta henkilötietojärjestelmässä. Henkilötietoja käytetään myös jäsen‐
asioiden hoitoon (kuten tiedottaminen, yhteydenpito, kilpailutoiminta ja jäsen‐
ja muiden maksujen hallinta), harrastustoiminnan järjestämiseen ja toiminnan
kehittämiseen ja tilastointiin. STR:n järjestämiin koulutuksiin ja tapahtumiin
osallistuneiden osalla tietoja käytetään myös henkilöryhmäkohtaiseen kohden‐
nettuun suoramarkkinointiin.
Henkilötietojen käsittely perustuu:
1. STR:n lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä jäsen‐
ten osalta (Yhdistyslaki).
2. Sopimuskumppanien (yhteistyökumppanit) osalta sopimuksen täytän‐
töönpanoon sekä rekisterinpitäjän mahdolliseen muuhun perusteltuun
etuun. Rekisterinpitäjän etu sopimustilanteissa on taloudellisten saata‐
vien ja vastuiden valvonta.
3. Luottamushenkilöiden osalta rekisteröinti perustuu yhdistyslainsäädän‐
töön.
4. Markkinointirekisterin osalta suostumukseen.
5. Valokuvien käytön osalta suostumukseen
6. Tapahtumiin osallistuvien osalta sopimuksen täytäntöönpanoon sekä al‐
lergioiden osalta rekisteröidyn elintärkeään etuun
Rekisterissä käsitellään STR:n jäsenten luottamus‐ ja toimihenkilöiden henkilö‐
ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen tai koulutuksiin ja tapahtumiin osallis‐
tumiseen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:
 Yhteystiedot (Jäsenen täydellinen nimi, postiosoite, puhelinnumero,
sähköpostiosoite)
 Alaikäisen jäsenen osalta tarpeelliset huoltajan suostumukset esim. jä‐
senyyteen, tietojen julkaisemiseen, harrastustoimintaan ja palveluiden
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6. Säännönmukaiset
tietolähteet

7. Henkilötietojen
säännönmukaiset luo‐
vutukset ja siirrot

käyttöön liittyen sekä alaikäisen huoltajan nimi ja yhteystiedot (posti‐
osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
 Jäsenyyteen liittyvät tiedot, kuten jäsennumero, jäsentyyppi, jäsenmak‐
suihin ja laskuihin liittyvät tiedot (laskutusosoite, verkkolaskutusosoite)
 Valokuva, suostumus kuvion ottoon ja julkaisemiseen
 Tiedot osallistumisesta jäsen‐ ja harrastustoimintaan ja muihin harras‐
tukseen liittyviin tilaisuuksiin
 Kilpailu‐ ja testitoimintaan liittyvät tiedot, kuten lisenssitiedot
 Muut rekisteröidyn itsensä luovuttamat henkilötiedot, kuten henkilö‐
tunnus ja sukupuoli
 Luottamushenkilöiden osalta tehtävä, kuten puheenjohtaja, sihteeri, kil‐
pailusihteeri, taloudenhoitaja, valmennusvastaava, tietosuojavaltuu‐
tettu, tiedotusvastaava
 Osallistujien osalta nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, laskutus‐
osoite, ikä, kilpailusarja, ruoka‐aineallergiat ja erityisruokavaliot (vain ti‐
laisuuksiin, joissa on tarjoilua. Perusteluna rekisteröidyn elintärkeä etu
eli terveys)
 Henkilötietoja yritysten ja yhteisöjen (yhteistyö‐ ja sopimuskumppanit)
päättäjistä ja yhteyshenkilöistä (nimi, titteli, postiosoite, sähköposti‐
osoite, puhelinnumero, www‐sivut)
Henkilötietoja kerätään jäseniltä, rekisteröidyiltä itseltään ja osallistujilta itsel‐
tään esimerkiksi jäseneksi liityttäessä, tilaisuuksiin ilmoittauduttaessa tai jäse‐
nyyden tai yhteistyön aikana. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan muuttuneet
tietonsa STR:lle.
Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta ulkopuolisille tahoille. Poikkeuksena osallis‐
tujalistojen luovuttaminen koulutusten ja tapahtumien järjestäjille, tilaajille tai
kouluttajille.
Henkilötiedot luovutetaan rekisterin ylläpitäjälle, joka toimii henkilötietojen kä‐
sittelijänä.
Henkilötietoja voidaan siirtää rekisterin palveluntarjoajaa vaihdettaessa uudelle
järjestelmän ylläpitäjälle. Henkilörekisterin teknisen ylläpidon ja käsittelyn to‐
teuttava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani voi siirtää henkilötietoja soveltu‐
van yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen
mukaisesti.
Rekisterinpitäjä käyttää ulkoisen palveluntarjoajan (Taikala Oy, myClub‐palvelu)
sähköistä jäsenpalvelua, jonka avulla rekisterinpitäjä hallinnoi jäsen‐ ja yhteis‐
työkumppanirekisteriä, laskutusta, tapahtumailmoittautumisia, läsnäoloseu‐
rantaa ja jäsenviestintää.
Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Tietojen siirto EU:n
tai Euroopan talousalu‐
een ulkopuolelle
9. Henkilötietojen säi‐ Rekisterin tietoja säilytetään niin kauan, kuin ne ovat tarpeen rekisterin tarkoi‐
lytysaika
tuksen toteuttamiseksi.
 Jäsentiedot säilytetään rekisterissä niin kauan, kuin rekisteröity on STR:n
jäsen tai sopimuskumppani ja sopimukseen perustuvan reklamaatio‐
vastuuajan.
 Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään
kymmenen vuoden ajan jäsenyyden päättymisestä.
 Sopimuskumppanin tiedot säilytetään vähintään kolmen vuoden ja enin‐
tään kymmenen vuotta vanhentumisajan sopimuksen päättymisestä.
Skating Team Raisio ry.

Rekisteri‐ ja tietosuojaseloste

www.skatingteam.com



10. Henkilötietojen
suojauksen periaatteet
ja tietoturva

11. Rekisteröidyn oi‐
keudet

12. Oikeus valittaa val‐
vontaviranomaiselle

13. Pakolliset tiedot
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Osallistujien henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuotta vii‐
meisimmän osallistumisen jälkeen.
 Suostumukseen perustuvat tiedot säilytetään, kunnes suostumus pe‐
ruutetaan.
Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu myClub ‐jär‐
jestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat
kyseisiä tietoja tehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään
henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.
Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvo‐
taan.
myClub‐palvelun (www.myclub.fi) tiedot on tallennettu tietokantapalvelimelle,
jonne pääsy vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan sekä tietokantapalvelimen
osoitteen. myClub‐palvelun sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja varti‐
oiduissa tiloissa ja tallennetut tiedot on varmennettu 2‐kertaisella tietokanta‐
varmennuksella, joka on vahvasti salattu.
myClub‐palveluun sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöt‐
tämistä. Käyttäjätunnus ja salasana on vahvasti salattu ja vain rekisteröidyn
henkilön omassa tiedossa. Kaikki tietoliikenne järjestelmässä on SSL‐suojattu.
Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä
suoramarkkinointiin.
Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön
mukaisesti milloin tahansa:
 saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
 saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat STR:n käsit‐
telemät henkilötiedot;
 vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täy‐
dentämistä;
 vaatia henkilötietojensa poistamista;
 peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä
osin, kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumuk‐
seen;
 vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen ti‐
lanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin, kuin henkilötietojen käsit‐
telyperusteena on STR:n oikeutettu etu;
 saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tie‐
dot toiselle rekisterinpitäjälle, STR käsittelee kyseisiä henkilötietoja re‐
kisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaat‐
tisesti;
 vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.
Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva
pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot‐kohdan mukaisesti. STR voi
pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan re‐
kisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. STR voi kieltäytyä
pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviran‐
omaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle,
jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity kat‐
soo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojakäytän‐
nön mukaisesti.
Yhdistyksen (Skating Team Raisio ry) luottamushenkilöiden osalta yhdistyslain
edellyttämät tiedot (nimi, hetu, yhteystiedot). (yhdistyslaki).
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14. Seuraus, mikäli tie‐
toja ei luovuteta
15. Tietojen saanti jä‐
senyhdistyksiltä ja il‐
moittautumisjärjestel‐
mästä

16. Yhteydenotot

17. Muutokset tähän
tietosuojaselosteeseen
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Sopimussuhteissa olevat tahot:
Sopimuskumppanin perustiedot, luottosuhteessa luoton perinnän edellyttämät
tiedot (hetu).
Allergiatiedot tapahtumiin osallistuvien osalta (rekisteröidyn elintärkeä etu).
Muun tapahtuman järjestämiseksi kolmansien tahojen edellyttämät tiedot (il‐
moitetaan ilmoittautumisen yhteydessä). (Sopimuksen tekeminen).
Yhdistyksen luottamustehtävään ei voida valita ilman pakollisten tietojen luo‐
vuttamista. Osallistumista ei vastaanoteta ilman pakollisten tietojen luovutta‐
mista.
Tietojen luovuttaja on jäsenyhdistys, joka ilmoittaa omia luottamus‐ ja toimi‐
henkilöiden tietoja.
Tiedot saadaan jäsenyhdistyksiltä, jotka ovat itsenäisiä rekisterinpitäjiä.
Tiedot kerätään osallistumisilmoittautumisissa annetuista tiedoista.
Ilmoittaminen näistä rekisteröinneistä tehdään ensimmäistä kertaa rekisteröi‐
tyyn yhteydessä oltaessa.
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tie‐
tosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoittee‐
seen: tietosuoja.skatingteamraisio@gmail.com. Rekisteröity voi myös ottaa yh‐
teyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:
Skating Team Raisio ry, Tietosuojavastaava, Kisakatu 3, 21200 Raisio
Tätä rekisteri‐ ja tietosuojaselostetta voidaan päivittää esimerkiksi lainsäädän‐
nön muuttuessa. Tämä seloste on viimeksi päivitetty 24.5.2018.
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