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Riihimäen Jäätaiturit ry:n jäsen- ja yhteistyökumppanirekisterin tietosuojaseloste 
 

1. Rekisterinpitäjä 
 
Riihimäen Jäätaiturit ry (RJT), Y-tunnus 1832498-6 
 

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö ja yhteystiedot 
 
Kirsi Viitaila, rjtaiturit@gmail.com 
 

3. Rekisterin nimi 
 
Riihimäen Jäätaiturit ry:n jäsen- ja luistelijarekisteri 
 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste 
 
Tietojen käsittely perustuu yhdistyksen jäsenten osalta RJT:n oikeutettuun etuun eli yhdistyksen 
jäsenyyteen.  
 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on: 

• Ylläpitää yhdistyslain mukaista jäsenluetteloa 

• Jäsenasioiden hoito, kuten tiedottaminen, yhteydenpito, palkitseminen, 
kilpailutoiminta, jäsenmaksujen hallita sekä kurinpidolliset toimet 

• Luistelu-, kausi-, jäsen- ja muiden maksujen laskutus, maksujen valvonta ja 
perintä 

• Lisenssitietojen ylläpito 

• Harrastustoiminnan, tapahtumien ja talkoiden sekä keskustelu- ja 
koulutustilaisuuksien järjestäminen 

• Asiakaspalvelun ja toiminnan toteuttaminen sekä kehittäminen, kyselyt, tilastointi 
ja raportointi 

• Sähköinen viestintä, esim. kotisivut, instagram, facebook jne. 
 

Tietojen käsittely perustuu toimihenkilöiden osalta RJT:n oikeutettuun etuun eli 
sovittuun yhteistyöhön. 

 
Rekisterin sisältämiä tietoja käytetään vain yhdistyksen omassa toiminnassa. 

 
5. Rekisterin tietosisältö 

 
Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja yhdistyksen henkilöjäsenistä: 

• Yhdistyslain 11 §:n vaatimat henkilötiedot (jäsenen nimi ja kotipaikka) 

• Yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero) 

• Syntymäaika 

• Alaikäisen jäsenen osalta  
o Tarpeelliset huoltajan suostumukset esim. jäsenyyteen, tietojen 

julkaisemiseen, harrastustoimintaan ja palveluiden käyttöön liittyen 
o Alaikäisen huoltajan nimi ja yhteystiedot 
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• Jäsenyyteen liittyvät tiedot kuten jäsenmaksuihin ja muihin laskuihin liittyvät 
tiedot 

• Valokuva, videointi 

• Luistelijan kilpailusarja 

• Muut rekisteröidyn itsensä luovuttamat tiedot kuten ruokavaliorajoitukset, 
allergiatiedot (vain tapahtumiin osallistuvien osalta) 

• Tiedot osallistumisesta harrastustoimintaan 
 

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja toimihenkilöistä ja vapaaehtoisista: 

• Yhteystiedot 

• Palkan ja palkkionmaksuun liittyvät yksilöitävät tiedot kuten henkilötunnus ja 
tilinumero 

• Rooli yhdistyksessä 

• Laskuihin liittyvät tiedot 

• Muut rekisteröidyn itsensä luovuttavat tiedot kuten esimerkiksi valmentajan 
koulutustaso. 

 
6. Säännönmukaiset tietolähteet 

 
Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään tai hänen huoltajalta jäseneksi 
liityttäessä. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan muuttuneet tietonsa RJT:lle. 
 

7. Rekisteritietojen luovutus 
 

Yhdistys voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja 
velvoittamissa rajoissa. Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa yhdistyksen normaaliin 
toimintaan liittyen kolmansille osapuolille, esim. lista urheilijoista kilpailujen, testien tai 
lehtien järjestäjille sekä yhdistyksen toimintaan kuuluvien matkojen järjestämisessä 
tarvittaville palveluntarjoajille sekä kilpailutoiminnan järjestämiseksi.  
 
Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin eikä niitä luovuteta EU:n tai 
ETA-alueen ulkopuolelle. Rekisterin teknisessä toteuttamisessa käytetään ulkopuolista 
palveluntarjoajaa, jolloin tekninen toteuttaminen voi edellyttää tietojen säilyttämistä 
myös EU- tai ETA-alueen ulkopuolella. Palveluntarjoajan tietosuojaperiaatteet löytyvät 
oheisesta linkistä www.sporttisaitti.com/yksityisyydensuoja. 
 

8. Suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika 
 
A. Manuaalinen aineisto 

 
Manuaalisissa listauksissa käytetään jäsenen nimeä ja vältetään muiden henkilötietojen 
käyttämistä. Kaikki manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja hävitetään 
asianmukaisesti. 
 
B. Sähköisiin tietojärjestelmiin tallennetut tiedot  
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Rekisterin palveluntarjoajan tietosuojaperiaatteiden mukaisesti tietoja ylläpidetään 
palveluntarjoajan fyysisesti suojatussa tilassa sijaitsevilla palvelimilla, joiden 
tietoturvasta on huolehdittu asianmukaisin teknisin menetelmin. 
 
Rekisterin tietoihin on pääsy vain määritellyillä henkilöillä heidän tehtäviensä 
edellyttämässä laajuudessa. Yhdistyksen hallitus vastaa käyttöoikeuksien 
myöntämisestä ja valvomisesta. Osaa tietosisällöstä voidaan säilyttää erillisinä 
tiedostoina tietokoneella, jonka käyttöön tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana. 
 
Rekisteröidyt tiedot ovat salassa pidettäviä ja niitä koskee vaitiolovelvollisuus. 
 
Rekisterin tietoja säilytetään niin kauan, kuin ne ovat tarpeen rekisterin tarkoituksen 
toteuttamiseksi. Yhdistyksen jäsenen henkilötietoja säilytetään koko jäsenyyden keston 
ajan sekä tarvittavan siirtymäajan. 
 

9. Rekisteröidyn oikeudet 
 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteriin tallennetut tiedot sekä 
oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen poistamista. Asiaa koskevat 
pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.  
 
Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää 
tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä 
valvontaviranomaiselle. 

 


