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Suomen Maastojousiampujain Liitto ry:n rekisteriseloste 
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § 

Rekisterinpitäjä Suomen Maastojousiampujain Liitto ry (jäljempänä FFAA) 
Y-tunnus: 3053460-1 
Kotipaikka: Vantaa 
 

Yhteystiedot Jätä viesti sähköpostitse osoitteeseen FFAA.hallitus@gmail.com tai  
www.FFAA.fi -sivuston Yhteystiedot-lomakkeella 
 

Rekisterin nimi FFAA rekisteri 
Tietojen käsittelyn 
tarkoitus 

Rekisteri sisältää FFAA:n jäsenseurojen antamat yhteystiedot. FFAA käyttää 
rekisteriä toimintaansa liittyvään tiedottamiseen ja laskutukseen. 

Rekisterin 
tietosisältö 

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot  
- jäsenseuran nimi  
- jäsenseuran puheenjohtajan ja/tai rahastonhoitajan etunimi ja sukunimi 
- jäsenseuran tiedottamisessa ja laskuttamisessa käytettävä 

sähköpostiosoite ja puhelinnumero 
- jäsenseuran FFAA:n kautta vakuutettavien henkilöiden määrä 
- FFAA:n jäsenseuran vuosimaksu 

 
Säännönmukaiset 
tietolähteet 

Rekisterin tiedot päivitetään vuosittain sähköpostitse jäsenseurojen 
yhteyshenkilöille lähetettävällä tiedotteella. Seuran yhteyshenkilö ensisijaisesti 
päivittää seurakohtaiset tiedot rekisteriin. FFAA:n rekisterin yhteyshenkilö 
päivittää tiedot, jos seuralta tiedot jäävät päivittämättä. 
 

Tietojen 
luovutukset 
ulkopuolisille 

FFAA ei luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille. 

Tietojen siirto 
EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle 

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

Rekisterin tiedot ovat FFAA:n hallituksen käyttöön rajoitetussa palvelussa 
salasanasuojatusti. Rekisterin ylläpitoa varten on nimetty FFAA:n hallituksen 
jäsen ja hänen varahenkilönsä. Muilla jäsenillä ei ole oikeutta käsitellä tietoja 
ilman erillistä FFAA;n hallituksen kokouksen tekemää päätöstä. Tietoja 
säilytetään ja käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. 
 
Rekisteristä on mahdollista tehdä tulosteita esimerkiksi FFAA:n kirjanpitoa tai 
tilinpäätöstä varten. 
 

Rekisterin tietojen 
poistaminen 

FFAA:n jäsenseuroihin liittyvien yhteyshenkilöiden tiedot poistetaan, kun seura 
ilmoittaa uuden henkilön tilalle tai eroaa FFAA:sta ilmoittamalla erosta 
kirjallisesti. Rekisterin henkilötiedot poistetaan pyydettäessä 7 arkipäivän 
aikana. Pyynnöt tietojen poistamisesta on tehtävä sähköpostitse osoitteeseen 
ffaa.hallitus@gmail.com 
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Rekisterin nimi Kilpailurekisteri 
Tietojen käsittelyn 
tarkoitus 

FFAA ylläpitää ja valvoo rekisteriä, kun kilpailu on FFAA:n vastuulla. Tällaisen 
kilpailun osallistujatiedot hallitaan Suomen ja EU:n lakien ja asetusten 
edellyttämällä tavalla. Tiedot säilytetään tarvittavan ajan kilpailun järjestämistä 
ja osallistujaan/-iin yhteydenpitoa varten. 
 
FFAA voi käyttää kilpailurekisterin tietoja osallistujien ilmoittautumisessa, 
asetarkastuksessa, tulospalvelussa, palkintojenjaossa, kilpailuun liittyvien 
tilaisuuksien järjestämisessä, kilpailusta tiedottamisessa sekä maksujen 
laskuttamisessa. FFAA julkaisee kilpailuun osallistuneiden tulokset FFAA:n 
verkkosivulla. Lisäksi FFAA päivittää suomen-, euroopan- ja 
maailmanennätysten tekijöiden tulokset ennätysluetteloon, joka julkaistaan 
FFAA:n verkkosivulla. 
 
FFAA voi käyttää kilpailurekisterin hallintaan kolmannen osapuolen tuottamaa 
sovellusta ja tiedonhallintaa. Kolmas osapuoli toimii tällöin FFAA:n 
alihankkijana. Alihankkijalla ei ole oikeutta käyttää kilpailua varten sovelluksella 
kerättyä tietoa. 

Rekisterin 
tietosisältö 

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot  
- Etunimi ja sukunimi  
- Postitusosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero 
- International Field Archery Association -liittoon kuuluvan liiton nimi ja 

nimen lyhenne sekä maa tai maanosa, jossa liitto toimii 
- Paikallisen jousiammuntaseuran nimi 
- Kilpailuun liittyen divisioona, syntymäaika, ikäluokka, sukupuoli, 

ammuntaluokka 
- Osallistumismaksu ja maksun tila 

Säännönmukaiset 
tietolähteet 

Rekisterin tiedot ovat kilpailukohtaisia. 

Tietojen 
luovutukset 
ulkopuolisille 

FFAA ei luovuta kilpailurekisterin tietoja muille kuin kilpailun järjestämisen 
edellyttämille henkilöille.  

Tietojen siirto 
EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

Kilpailurekisterin tiedot ovat FFAA:n kilpailun järjestäjien käyttöön rajoitetussa 
sovelluksessa salasanasuojatusti. Rekisterin ylläpitoa varten on nimetty FFAA:n 
hallituksen jäsen ja hänen varahenkilönsä. Muilla jäsenillä ei ole oikeutta 
käsitellä tietoja ilman erillistä FFAA;n hallituksen kokouksen tekemää päätöstä. 
Tietoja säilytetään ja käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. 
 
Rekisteristä on mahdollista tehdä tulosteita esimerkiksi FFAA:n kirjanpitoa tai 
tilinpäätöstä varten. 

Rekisterin tietojen 
poistaminen 

FFAA:n kilpailurekisterin kilpailijakohtaiset tiedot poistetaan FFAA:n 
käyttämästä sovelluksesta viimeistään kolmen kuukauden kuluttua kilpailusta. 

 

  



 

TIETOSUOJASELOSTE 
 
Päiväys 

2022-08-24 
Versio 

2.0 
Korvaa version  
1.0 
 
Hyväksytty FFAA:n hallituksen kokouksessa 14.9.2022 

Sivu 

3 

 

 

Tietoa World Bowhunter Championships 2023 tietosuojasta 
 

FFAA on WBHC 2023 kilpailujen järjestäjä ja Interinational Field Archery Association, IFAA 

kilpailun hyväksyjä (jäljempänä isännät). 

 

Isännillä on oikeus käyttää kilpailun valmistelu- ja toteutumisaikana kertynyttä materiaalia alla 

kuvatulla tavalla. Rekisteröitymällä kilpailuun osallistuja hyväksyy, että 

 

- kilpailussa ja sen yhteydessä järjestettävissä tilaisuuksissa, kokouksissa ja kilpailualueella 

heistä voidaan ottaa kuvia, videoita, äänitteitä tms. materiaalia 

- isännät voivat julkaista näin saatua materiaalia isäntien käytössä olevilla verkkosivuilla ja 

sosiaalisen median kanavilla sekä mahdollisesti tapahtuma-aikana käytössä olevilla, 

yleisölle näkyvillä monitoreilla. 

- isännät voivat käyttää materiaalia lehdistötiedotteissa ja -artikkeleissa sekä markkinoinnissa 

viiden vuoden ajan kilpailun päättymisestä alkaen 

- isännät voivat käyttää materiaalin tuottamisessa kolmatta osapuolta, jolla kuitenkaan ei ole 

oikeutta käyttää materiaalia 

- Isännillä on oikeus käyttää rekisteröinnin yhteydessä saatavaa tietoa tilastointiin tai 

ennusteiden tekemiseen. Tässä käytettävä tieto ole liitettävissä tunnistettavalla tavalla 

yksittäisiin henkilöihin. Tieto käsitellään anonyymisti. 

- Isännät julkaisevat yhteenvedon osallistujien ampumista tuloksista verkkosivuillaan 

haluamallaan tavalla. 

 


