
Tietosuojaseloste Itä-Hakkilan Kilpa ry 
 

(yhd.rek.nro: 106.785, Y-tunnus: 0197082-6  ) 

seuran osoite: Kivipyykintie 1, 01260  VANTAA 
 
(Myöhemmin ”seura” tai ”me”) 
 

Toimimme rekisterinpitäjänä niille henkilötiedoille, joita keräämme jäsenistämme, kausikortti- tai muista 
asiakkaistamme taikka muista sellaisista rekisteröidyistä, joilla on toimintaamme muu asiallinen yhteys. 
Rekisterinpitäjänä olemme vastuussa näistä meille annetuista henkilötiedoista ja niiden käsittelystä. 
Tietosuojassa kyse on luottamuksesta, ja yksityisyytesi sekä henkilötietojesi suojaaminen on meille 
ensiarvoisen tärkeää. Sen vuoksi keräämme henkilötietojasi vain niissä määrin, kuin tarvitsemme niitä 
ylläpitääksemme ja hoitaaksemme jäsen- tai asiakassuhdettamme tai muuta niihin verrattavaa 
suhdettamme. Tässä tietosuojakäytännössä on käsitelty niitä periaatteita, joita noudatamme henkilötietoja 
käsitellessämme. 
 

1. Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa 
Yhteyshenkilön nimi: Riina Kottila 
Osoite: Kivipyykintie 1, 01260  VANTAA 
Puhelin: 040-351 8833  
Sähköposti: riinakottila.ihk@gmail.com 
 

2. Henkilötietojen käyttötarkoitukset 

Jäsenrekisteri 
Tiedottamiseen, pelilisenssien ja vakuutusten hakemiseen, kirjanpitoa ja laskutusta varten. 

Työntekijärekisteri 
Työntekijöiden palkkojen ja palkkioiden maksamiseen. 

 

3. Käsiteltävät henkilötietojen ryhmät 

Jäsenrekisteri: 
Käsittelemme rekisteröidystä seuraavia käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja tai 

henkilötietojen ryhmiä: Nimi, sähköpostiosoite, syntymäaika, kotisoite, alaikäisen huoltajan yhteystiedot. 

Työntekijärekisteri 
Käsittelemme rekisteröidystä seuraavia käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja tai 

henkilötietojen ryhmiä: Nimi, sähköpostiosoite, syntymäaika, kotisoite, alaikäisen huoltajan yhteystiedot. 

4. Säännönmukaiset tietolähteet 
Henkilöä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti: jäseneltä itseltään suoraan järjestelmään, 

sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella, mobiilisovelluksen kautta, tai muulla vastaavalla tavalla. 

5. Tietojen säilytysaika 
Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 2 määriteltyjen tarkoitusten 

toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.  

http://yhdistysrekisteri.prh.fi/pertied.htx?reknro=106785&kieli=1&oskori=NEW&otparat=kieli%3D1%26oskori%3DNEW%26hakuraja%3D0%26nimi%3Dit%25E4-hakkilan%26kotipaikka%3D%26ensrek%3D%26viimrek%3D%26osoite%3D%26vapaa%3D%26sb_haku%3DHae&sb_lisaa_ote
https://tietopalvelu.ytj.fi/yritystiedot.aspx?yavain=98253&tarkiste=8C2FBB880A8946A278C1359B6C1EC31D25FD2DE2


Rekisteröidyn tiedot poistetaan automaattisesti viimeistään sitä seuraavan kalenterivuoden alussa milloin 

rekisteröity ei ole maksanut jäsenmaksua tai ilmoittautunut uudelle kaudelle yhdistyksen liikuntaryhmiin. 

Alaikäisten lasten huoltajien tiedot poistetaan samanaikaisesti, kun alaikäisen tiedot poistetaan rekisteristä. 

Voimme kuitenkin olla velvoitettuja säilyttämään joitakin käyttäjän henkilötietoja noudattaaksemme 

kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen 

käsittelyperusteen päättymisen jälkeen. 

6. Henkilötietojen käsittelijät 
Rekisterinpitäjän työntekijät ja seuratoimihenkilöt voivat käsitellä henkilötietoja voimassa olevan 

tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle 

osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään kulloinkin voimassa 

olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti tässä tietosuojakäytännössä 

esitetyllä tavalla. 

7. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle  
Käytämme tässä tietosuojakäytännössä eriteltyjen tarkoitusten mukaisessa tietojenkäsittelyssä 

kumppaneita ja voimme tässä yhteydessä siirtää käsittelemiämme henkilötietoja EU- tai ETA-alueen 

ulkopuolelle kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä noudattaen. Niiden maiden osalta, joissa ei ole 

taattu tietosuojan riittävää tasoa, siirrot perustuvat asianmukaisiin suojatoimiin, kuten Euroopan komission 

tai valvontaviranomaisen hyväksymiin vakiosopimuslausekkeisiin. Voit pyytää tietoja näistä asianmukaisista 

suojatoimista ottamalla yhteyttä kohdassa 1 mainittuun yhteyshenkilöömme. 

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset  
Jäsenrekisteriin tallennettuja rekisteröityä koskevia tietoja luovutetaan Suomen Palloliitolle 

urheilutoimintaan osallistumiseen vaadittavan lisenssin rekisteröimistä ja hallinnointia varten, ja käsitellään 

Suomen Palloliiton ylläpitämässä Pelipaikka-rekisterissä. Lisätietoja Suomen Palloliiton noudattamasta 

tietosuojakäytännöstä voit saada osoitteesta https://www.palloliitto.fi/tietosuoja/.  

Emme myy tai vuokraa rekisteröidyn henkilötietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja kolmansille 

osapuolille vain seuraavissa tapauksissa.  

• Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen 

esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, 

tavalla. 

• Voimme luovuttaa tietoja tilastollista, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, 

että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa. 

• Jos käyttäjä on erikseen antanut suostumuksensa seuran yhteistyökumppaneiden sähköiseen 

suoramarkkinointiin, voidaan käyttäjän tietoja luovuttaa tarkoin valituille yhteistyökumppaneille 

markkinointitarkoituksiin.  

9. Rekisteröidyn oikeudet 

Tietojen tarkistus- ja oikaisuoikeus 
Rekisteröidyllä on mahdollisuus itse tarkistaa omat tietonsa niistä järjestelmistä minne rekisteröidyllä on 

pääsyoikeus: Jalkkisnet, Sporttisnet ja Pelipaikka. 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat jäsenrekisterissä olevat tiedot. Kirjallinen 

tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjeitse rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (2-kohta). Tarkastuspyyntö 

voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa (2-kohta). 

 

https://www.palloliitto.fi/tietosuoja/


Tietojen poistaminen 
Rekisteröidyllä on oikeus tietojensa poistamiseen rekistereistä ottaen huomioon (maksut, vakuutukset, 

ym.) 

Rekisteröity lähettää kirjallisen poistopyynnön rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (2-kohta). 

Poistopyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa (2-kohta) mainitussa 

osoitteessa. 

Kielto-oikeus  
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja 

suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen 

kirjaamalla tieto järjestelmiin, mihin rekisteröidyllä on pääsyoikeus: Jalkkisnet, Sporttisnet ja Pelipaikka.  

10. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle  
Rekisteröidyllä on aina oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla käsittelemme 

rekisteröidyn henkilötietoja. Valitus tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla tavalla suoraan 

toimivaltaiselle viranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu. 

11. Rekisterin suojauksen periaatteet  
Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa. Digitaalisesti tallennetut ja 

käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen 

avulla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat ympärivuorokautisesti valvotuissa tiloissa, joihin pääsy on 

rajoitettu vain sellaisiin henkilöihin, joilla on työtehtäviensä perusteella tarve käyttää tietoja. 

Seura antaa koulutusta tietoturvasta henkilöille, joilla on toimihenkilörooli ja katseluoikeus 

asiakasrekisteriin.  

Työasemien, tietoliikenneverkon ja atk-järjestelmien käyttöoikeudet henkilöillä, jotka ovat allekirjoittaneet 

salassapitosopimuksen.   

Seuran tarkistaa kerran vuodessa jokaisen joukkueen tai liikuntaryhmän toimihenkilöiden roolit, onko 

seurassa lopettaneita tai tehtävässä passivoituneita henkilöitä joilla yhä toimihenkilörooli Jalkkisnetissä. 

Kun toimihenkilö lopettaa tehtävässä hänen roolinsa Jalkkisnetissä välittömästi päivitetään tai poistettaan. 

Katselu- tai käyttöoikeutta ei ole muihin kuin tehtävien edellyttämiin tietoihin.  

Kehitämme seuran tuvallisuustoimenpiteitä tarpeen mukaan. 

Yhdistyksen hallinnoimat verkot ovat asianmukaisesti suojattu ja niihin on pääsy vain seuran antamalla 

salasanalla. 

12. Yhdistyksen tietotekniikka kumppanit 
Palloliitto, Pelipaikka 

Zemiit Oy Jalkkisnet, Sporttisnet 

Accountor Oy, Procountor 

 

Tietosuojaseloste päivitetty 18.6.2018 

 


