
     REKISTERISELOSTE 
    Henkilötietolaki (523/1999) 10 §  
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

Laatimispäivä  
6.2.2018 

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

 Esbo Idrottsförening rf / Espoo Rantamaraton 

Osoite 

PL 74, 02771 Espoo 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

anders@rantamaraton.fi 0503410171 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Anders Wikholm 
Osoite 

Esbo IF rf, PL 74, 02771 Espoo 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

sama kuin yllä 

3 
Rekisterin 
nimi 

Espoo Rantamaraton, osallistujarekisteri 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Espoo Rantamaraton juoksutapahtuman osallistujien hallinta ja tulospalvelun tuottaminen. Itse 
rekisteri ylläpidetään USS Onreg järjestelmällä (Ultimate Sports Servicen toimesta, heidän serverillä). 
Espoo Rantamaraton omistaa kuitenkin kyseisen rekisterin tiedot ja ylläpitää sekä päivittää rekisterin 
tietoja. USS ja tapahtumanjärjestäjä rekisteröi tietoja tapahtuman tarpeisiin ja asiakaspalvelutilanteita 
varten, järjestäjän ja ilmoittautujan välillä. 

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Tapahtuman osallistujien tiedot: nimi, paikkakunta, mahdollinen seura tai firma, syntymäaika, 
yhteystiedot puh ja e-mail, itse juoksutapahtuman ilmoittautumistiedot (matka, sarja, tavoiteaika, 
osallitujapaidan koko, ilmoittautumismaksu). Tapahtuman osallistujat ilmoittavat itse tietonsa 
ilmoittautumisjärjestelmään ja voivat itse korjata omia tietojaan järjestelmään (USS Onreg).  

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

 Tapahtuman osallistujat ilmoittavat itse tietonsa ilmoittautumisjärjestelmään ja voivat itse korjata 
omia tietojaan järjestelmään (USS Onreg). 
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Poikkeuksena sopimuskumppanit kuten Aalto-yliopisto ja 
Espoon Kaupunki saavat listauksena omat ilmoittautuneet tapahtumaan. Ilmoittautuneet osallistujat 
sekä ennen tapahtumaa lähtölistat näkyvät tapahtuman kotisivulla.  

 

Juoksukilpailun tulokset julkaistaan tapahtuman kotisivun kohdassa tulokset, tulokset lähetetään 
myös Tilastopaja Oy:lle (julkinen tilasto juoksutuloksista). 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 
 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Manuaalisesti ei käsitellä tietoja, paitsi tuloksia joita tulostetaan nähtäväksi tapahtumassa. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

 Tiedot ovat USS OnReg järjestelmässä. Tietoihin ei pääse käsiksi kuin käyttäjätunnuksilla ja 
salasanalla, eli ne henkilöt organisaatiossa joilla on oikeus käsitellä tietoja ovat nimetty sekä heillä on 
henkilökohtaiset tunnukset (käytöstä jää myös loki järjestelmään).  
 
USS henkilökunnalla on myös samankaltaiset käyttöoikeudet, jotta voivat työstää rekisterimateriaalia 
kohti tapahtumaa (esim kilpailunumerot, lähtölistat sekä tulokset). Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.  

 


