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TIETOSUOJASELOSTE 
 
JOHDANTO 
 
Tampereen Maratonklubi ry (jäljempänä Klubi) on Tamperelainen kestävyysliikuntaseura. 
Klubi on sitoutunut suojaamaan jäseniensä ja palvelujensa käyttäjien yksityisyyttä ja 
noudattaa toiminnassaan tietosuojalainsäädäntöä (EU:n tietosuoja-asetus 2016/679) ja 
hyviä tietosuojakäytäntöjä. Tämä tietosuojaseloste kuvaa Klubin jäsenrekisterin sisältämien 
henkilötietojen keräämistä ja käsittelyä koskevat käytännöt. Lisäksi dokumenttiin on kuvattu 
roolit Eventio-tapahtumailmoittautumisiin liittyvistä vastuista ja linkitetty siihen liittyen 
erillinen tietosuojaseloste. Henkilötiedolla tarkoitetaan tietoa, jolla yksilö on tunnistettavissa 
joko suoraan tai välillisesti. 
 
Klubi kehittää toimintatapojaan ja palveluitaan ja voi tehdä ajoittain muutoksia tähän 
tietoturvaselosteeseen ilman etukäteisilmoitusta. Oleellisista muutoksista tiedotetaan sekä 
jäsenkirjeellä että Klubin kotisivuilla. 
 
KLUBIN YHTEYSTIEDOT 
 
Rekisterinpitäjä 
Tampereen Maratonklubi ry 
Y-tunnus 1655447-0 
c/o Varalan Urheiluopisto 
Varalankatu 36, 33240 Tampere 
info@tremk.com 
 
JÄSENREKISTERI 
 
Henkilötietojen kerääminen ja käyttötarkoitus 
 
Klubin julkisilla sivuilla olevalla jäsenhakemuslomakkeella keräämme ne välttämättömät 
tiedot, jotka tarvitaan Klubin toiminnassa kuten jäsenmaksujen laskuttamisessa ja 
sisäisessä viestinnässä. Nämä tiedot, jotka jäseneksi hyväksyttäessä siirretään 
jäsenrekisteriin, ovat: 

- nimi 
- sähköpostiosoite 
- postiosoite 

Jäsenhakemuslomakkeella kysytään myös hakemuksen hyväksymisessä tarvittavat 
lisätiedot, joita ei siirretä jäsenrekisteriin: 

- suosittelija 
- maratonsuoritus 

 
Jäsenhakemuslomakkeella kerrotaan kerättävien tietojen käyttötarkoitus, tietojen 
säilyttäminen, hävittäminen ja jäsenen oikeudet ja velvollisuudet tietojen ylläpitämiseen. 
 
Jäsenhakemuksen hyväksymisen jälkeen uudelle jäsenelle kirjataan jäsenrekisteriin 

- jäsennumero 
- liittymispäivä 

Tiedot, jotka jäsen voi itse niin halutessaan lisätä jäsentietoihin, ovat 
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- matkapuhelinnumero 
- syntymäaika 
- maratonennätys 
- julkinen, jolla antaa luvan oman nimensä, sähköpostiosoitteensa ja 

puhelinnumeronsa näkyä muille jäsenille 
- sukupuoli 

Lisäksi jäsenrekisterissä on tietoja, jotka eivät ole lainsäädännössä tarkoitettuja 
henkilötietoja: 

- jäsenmaksun maksupäivä 
- jäsenryhmät (jäsen, iki- eli ainaisjäsen, kunnia-pj, kunniajäsen ja kannattajajäsen) 
- jakeluryhmät ryhmät viestinnän ja laskutuksen kohdentamiseen 

 
Emme kerää arkaluonteisia tietoja kuten tietoja terveyden tilasta. 
 
Jäsenen oikeudet, velvollisuudet ja valituksen tekeminen 
 
Jäsenellä on milloin tahansa oikeus katsoa ja ylläpitää jäsentietojaan ja päättää näkyvätkö 
hänen yhteystietonsa muille jäsenille. Yhteystietojen osalta hänellä on myös 
ylläpitovelvollisuus. Jos jäsen kokee, että emme ole käsitelleet hänen henkilötietojaan 
oikein, on hänellä oikeus ottaa yhteyttä tietosuojaviranomaiseen ja tehdä valitus. 
 
Henkilötietojen käsittely ja ylläpito 
 
Jäsentietojen omistajuus on Klubin hallituksella. Pääsy henkilötietoihin ja niiden 
muuttamiseen on rajattu niihin henkilöihin, joilla on Klubin työtehtäviinsä liittyvä tarve 
siihen. Nämä henkilöt ovat: 

- Klubin sivujen pääkäyttäjät 
- hallituksen jäsenet 

Sen lisäksi tapahtumajärjestäjillä on oikeus nähdä yhteystiedot. Jäsenrekisteristä voi 
hakea jäsentietoja ja ladata niitä esimerkiksi Excel-tiedostoina Klubin eri 
käyttötarkoituksiin. Ne säilytetään käyttöoikeusvaltuuksin rajatussa hallitusosiossa. 
 
Henkilötietojen luovuttaminen 
 
Klubi ei luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille, kuten esimerkiksi 
suoramarkkinointiin. 
 
Henkilötietojen turvaaminen 
 
Tiedot on tallennettu Klubin kotisivujen (www.tampereenmaratonklubi.com) ei-julkiseen ja 
käyttövaltuuksin rajattuun hallitusosioon, jonne on pääsy vain hallituksen jäsenillä ja 
pääkäyttäjillä. Järjestelmässä on loki, josta pystytään jälkikäteen todentamaan, kuka tietoja 
on muuttanut. Pyrimme parhaamme mukaan turvaamaan henkilötiedot. Jos 
tietoturvaloukkaus kuitenkin tapahtuu, henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta ilmoitetaan 
tietosuojavaltuutetun toimistolle (https://tietosuoja.fi/ilmoitus-tietoturvaloukkauksesta) ja 
henkilöille, joiden tiedot ovat joutuneet tietoturvaloukkauksen kohteeksi, ilman aiheetonta 
viivytystä ja mahdollisuuksien mukaan 72 tunnin kuluessa siitä, kun rekisterinpitäjä on tullut 
tietoiseksi tietoturvaloukkauksesta. 
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Henkilötietojen poistaminen 
 
Jäsenhakemukset muodostavat kotisivuilla tilapäisen rekisterin, josta tiedot poistetaan 
heti, kun jäsenhakemus on hyväksytty ja tiedot kirjattu jäsenrekisteriin tai kun 
jäsenhakemus on hylätty. 
 
Jäsenrekisterissä on vain jäsenten henkilötietoja ja ne poistetaan seuraavissa tapauksissa 

- Eronneen jäsenen ja jäsenmaksun laiminlyömisen vuoksi erotetun tiedot poistetaan 
pysyvästi heti. 

- Muusta syystä erotetun tiedot poistetaan kahden viikon kuluttua, ellei henkilö ole 
ilmoittanut vievänsä asiaa jäsenkokouksen käsittelyyn. 
 

Jäsenrekisteristä poistettu henkilö saa sähköpostilla vahvistuksen tietojen poistamisesta. 
Jäsenrekisteristä otetut tulosteet ja tiedostot poistetaan, kun käyttötarve lakkaa. 
 
TAPAHTUMIIN ILMOITTAUTUMINEN 
 
Klubi hyödyntää Eventio Oy:n Eventio-järjestelmää tapahtumiin ilmoittautumisessa. Klubi 
toimii rekisterin pitäjän roolissa, kun taas Eventio vastaa teknisestä tietoturvasta ja tietojen 
käsittelystä. Erillinen ilmoittautumisiin liittyvä tietosuojaseloste löytyy osoitteesta 
https://tamperemaraton.tapahtumiin.fi/fi/privacy. 
 
 


