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Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste 
Tietojen käsittely perustuu yhdistysten jäsenten osalta Espoon Pesis ry:n oikeutettuun 
etuun eli yhdistyksen jäsenyyteen. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on: 
• ylläpitää Yhdistyslain mukaista jäsenluetteloa 
• jäsenasioiden hoito, kuten tiedottaminen, yhteydenpito, palkitseminen, kilpailutoiminta, 
jäsenmaksujen hallinta sekä kurinpidolliset toimet 
• harrastustoiminnan, tapahtumien sekä keskustelu- ja koulutustilaisuuksien järjestäminen 
• toiminnan kehittäminen, tilastointi ja raportointi 
Tietojen käsittely perustuu toimihenkilöiden (ml. joukkueenjohtaja, rahastonhoitaja, 
valmentaja) osalta Espoon Pesis ry:n oikeutettuun etuun eli sovittuun yhteistyöhön. 
Tietojen käsittely perustuu työntekijöiden osalta Espoon Pesis ry:n oikeutettuun etuun eli 
työsuhteen sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi.  
Tietojen käsittely perustuu yhteistyökumppaneiden osalta sopimukseen tai Espoon Pesis 
ry:n oikeutettuun etuun (suoramarkkinointi) ja henkilötietojen käyttötarkoitus on Espoon 
Pesis ry:n yhteistyökumppaneiden välisen yhteistyösuhteen hoitaminen, kehittäminen ja 
tilastointi. 
 
Rekisteröidyt henkilöryhmät 
Jäsenrekisterissä henkilöllä on tai on ollut rekisterinpitäjään olemassa oleva jäsenyys. 
Toimihenkilörekisterissä henkilöllä on tai on ollut rekisterinpitäjään olemassa oleva 
yhteistyösuhde. Työntekijärekisterissä henkilöllä on tai on ollut rekisterinpitäjään 
olemassa oleva työsuhde. Yhteistyökumppanirekisterissä henkilöllä on tai on ollut 
rekisterinpitäjään olemassa oleva yhteistyösuhde tai potentiaalinen yhteistyösuhde. 
 
Jäsenrekisterin tietosisältö 
Yhdistyslain 11 §:n vaatimat henkilötiedot eli jäsenen nimi, syntymäaika sekä kotipaikka 
• Alaikäisen jäsenen osalta 

- Tarpeelliset huoltajan suostumukset esim. jäsenyyteen, tietojen julkaisemiseen, 
harrastustoimintaan ja palveluiden käyttöön liittyen 

- Alaikäisen huoltajan nimi ja yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, 
puhelinnumero) 

• Jäsenyyteen liittyvät tiedot, kuten jäsennumero, jäsentyyppi, jäsenmaksuihin ja muihin 
laskuihin liittyvät tiedot 
• Yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero) 
• Valokuva 
• Tiedot osallistumisesta jäsen- ja harrastustoimintaan sekä keskustelu- ja 
koulutustilaisuuksiin 



• Muut rekisteröidyn itsensä luovuttamat henkilötiedot 
 
Toimihenkilörekisterin tietosisältö  
• Yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero) 
• Laskuihin liittyvät tiedot 
• Valokuva 
• Tiedot osallistumisesta harrastustoimintaan sekä keskustelu- ja koulutustilaisuuksiin 
 
Työntekijärekisterin tietosisältö  
• Yhteystiedot (nimi, henkilötunnus, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero) 
• Pankkiyhteystiedot sekä muut työsuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot 
 
Yhteistyökumppanirekisterin tietosisältö  
Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja yritysten ja yhteisöjen päättäjistä ja 
yhteyshenkilöistä: 
• nimi, titteli, yritys, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero 
 
Tietolähteet 
Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään tai alaikäisen ollessa kyseessä, 
vanhemmalta esim. jäseneksi liityttäessä tai jäsenyyden tai yhteistyön aikana. Jäsen on 
velvollinen ilmoittamaan muuttuneet tietonsa Espoon Pesis ry:lle. 
 
Henkilötietojen luovuttaminen ulkopuolisille 
Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin.  
Rekisterinpitäjä käyttää ulkoisen palveluntarjoajan (Taikala Oy, myClub-palvelu) sähköistä 
jäsenpalvelua, jonka avulla rekisterinpitäjä hallinnoi jäsen- ja yhteistyökumppanirekisteriä, 
laskutusta, tapahtumailmoittautumisia, läsnäoloseurantaa ja jäsenviestintää. 
Rekisterinpitäjä käyttää ulkoisen palveluntarjoajan (Visma Solutions Oy, Netvisor-palvelu) 
sähköistä taloushallinnon järjestelmää, jonka avulla rekisterinpitäjä hallinnoi 
työntekijärekisteriä ja luovuttaa tietoja kirjanpitäjälle työsuhteen sopimusvelvoitteiden ja 
lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi. 
 
Henkilötietojen siirto EU-alueen tai ETA-alueen ulkopuolelle 
Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 
 
Rekisteröidyn oikeudet 
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä 
osoitteeseen seura@espoonpesis.fi 
 
Omien tietojen tarkastusoikeus ja oikeus tietojen oikaisemiseen 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja pyytää 
virheellisten tietojen korjaamista. Tarkastus- ja oikaisupyyntö tulee tehdä 
rekisterinpitäjälle kirjallisesti. 
 
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen 
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on 
käsitelty lainvastaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä 
häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia 
sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.  


