TIETOSUOJASELOSTE - Tampere Maraton 2022
1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
Rekisterinpitäjä:
Y-tunnus:
Osoite:
Yhteyshenkilö:
Puhelin:
Sähköposti:

Tampereen Maratonklubi ry (”Yhdistys”)
1655447-0
c/o Varalan urheiluopisto, Varalankatu 36, 00240 Tampere
Suvi Ahlajärvi
040 7548 715
suvi.ahlajarvi@gmail.com

2. Rekisteröidyt
Tampere Maratonin osallistujat (”Rekisteröity/Rekisteröidyt”) kirjataan Eventio Oy:n tarjoamaan
ilmoittautumisjärjestelmään.
3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoituksena on Tampere Maratonin osallistujien ajantasainen hallinta.
4. Käsiteltävät henkilötiedot
Rekisterissä käsitellään Tampere Maratonin osallistujien henkilö- ja yhteystietoja.
Näitä tietoja ovat
- Osallistujan etu- ja sukunimi
- Kotipaikka (vapaaehtoinen, anonyymia tilastoa varten)
- Osallistujan sähköpostiosoite
- Osallistujan puhelinnumero (vapaaehtoinen)
- Sähköisen viestinnän tunnistetiedot (Yleensä kaikki verkossa toimivat järjestelmät keräävät
jonkinlaista lokitietoa, joka sisältää mm. IP-osoitteita, sekä käyttävät evästeitä.)
- Osallistujan syntymävuosi ikäsarjoja varten
- Osallistujan edustama seura tai yritys (vapaaehtoinen)
5. Säännönmukaiset tietolähteet
Tarvittavat henkilötiedot kerätään Rekisteröidyltä itseltään.
6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Eventio Oy:n järjestelmään, johon on
rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja tehtäviensä hoitamiseksi.
Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
Henkilötietoja voidaan luovuttaa Tampere Maratonin yhteistyökumppaneille, jos Rekisteröity on
tämän sallinut ilmoittautuessaan tapahtumaan. Muuten henkilötietoja ei luovuteta muutoin kuin
viranomaisen pyynnöstä.
8. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin tapahtuma on onnistuneesti ohitse. Sijoitus, nimi,
sarja ja aika tiedot jäävät näkyviin tulosluetteloihin. Ilmoittautumisen yhteydessä voi kieltää omien
tietojen näkymisen tulosluettelossa.
9. Rekisteröidyn oikeudet
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia
mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Rekisteröidyn tulee
esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen
Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yhdistys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään
kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi
kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.
10. Yhteydenotot
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja
muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse kilpailunjohtaja Suvi Ahlajärvelle osoitteeseen
suvi.ahlajarvi@gmail.com. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla
olevaan osoitteeseen:
Tampereen Maratonklubi ry
Suvi Ahlajärvi
Varalankatu 36
33240 Tampere
11. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä
tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 1.8.2022.

