
     TIETOSUOJASELOSTE 

    Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

Laatimispäivä  
25.5.2018 

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Pohjois-Savon Liikunta ry (Y-tunnus 1440589-3) 

Osoite 

Haapaniemenkatu 10 A 70100 Kuopio  

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

0447021915 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Tiina Heikkinen 
Osoite 

Haapaniemenkatu 10 A 70100 Kuopio 

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

0447177011, tiina.heikkinen@pohjois-savonliikunta.fi 

3 
Rekisterin 
nimi 

Sporttikortti-hankkeen seura- ja osallistujarekisteri 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Rekisterissä ylläpidetään Pohjois-Savon Liikunta ry:n ja Kuopion kaupungin hallinnoiman 
Sporttikortti-hankkeen yhteistyöseurojen tietoja sekä hankkeeseen osallistuvien lasten ja heidän 
huoltajiensa yhteystietoja. Rekisterien sisältämiä tietoja käytetään hankkeen vaatimissa tiedotus-, 
yhteydenpito- sekä raportointitoiminnoissa.   

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Seurarekisteriin kerätään yhteistyöseurojen yhteystietoja. Näitä tietoja ovat taustayhteistö, 
yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä nettisivujen osoite. Osallistujarekisteriin 
kerätään henkilön nimi, syntymävuosi, sukupuoli sekä lapsen huoltajan nimi, puhelinnumero sekä 
sähköpostiosoite. Lisäksi voidaan ylläpitää tietoa henkilön osallistumisista tapahtumiin.  

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Tiedot on kerätty henkilön oman ilmoituksen tai alaikäisen osalta huoltajan ilmoituksen perusteella.  
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Rekisteröity yhdistys voi luovuttaa tietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa 
rajoissa, esim. viranomaisten tietopyyntöihin vastattaessa. Rekistereissä olevia tietoja voidaan 
luovuttaa hankkeen normaaliin toimintaan liittyen rekisterin ylläpitäjän ja hankkeen hallinnoijien välillä 
sekä hankkeessa mukana olevien seurojen yhteyshenkilöille, esim. osallistujalistat ohjaajille. 
Rekisterin tietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin tai kaupallisiin tarkoituksiin ilman lupaa.  

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Henkilön yksilöimiseen käytetään ensisijaisesti henkilön nimeä. Manuaalisia luetteloita on vain 
rekisterin ylläpitäjän ja hankkeen hallinnoijien sekä mukana olevien seurojen yhteyshenkilöiden 
käytössä. Kaikki tulostettu aineisto hävitetään asianmukaisesti hankkeen päättymisen jälkeen. 
Manuaalisia osallistujaluetteloita säilytetään ja arkistoidaan rahoittajan vaatimalla tavalla.  

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Rekisterit säilytetään sähköisessä muodossa rekisterin ylläpitäjien koneilla sekä pilvipalvelussa, jotka 
ovat suojattu ulkopuolisilta. Ainoastaan hankkeen henkilöillä ja seurojen yhteyshenkilöillä on oikeus 
käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja. Tietojärjestelmä on suojattu ja sinne pääsee vain nimetyt 
käyttäjät henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Seurakohtaiset osallistujatiedot välitetään 
ainoastaan seurojen yhteyshenkiöille. Tietoja säilytetään niin kauan kuin hankkeen toiminta ja 
raportointi sitä edellyttävät. Henkilötiedot poistetaan rekisteröidyn pyynnöstä tai yhteyshenkilön 
vaihtuessa. Ilmoittautumisjärjestelmän toimittaja, joka toimii myös henkilötietojen käsittelijänä on 
Tietoverkko FI Oy, Ilmari ilmoittautumis- ja tietojenkeruujärjestelmä. 
 

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Rekisteröity henkilö tai yhdistys voi tarkastaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot kirjallisella ja 
allekirjoittamallaan pyynnöllä, joka tulee toimittaa rekisterin ylläpitäjän toimistoon. 

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Rekisteröity henkilö tai yhdistys voi vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. 
Pyynnön virheellisen tiedon korjaamisesta voi tehdä ottamalla yhteyttä toimistoon. Henkilön tiedot 
poistetaan erillisestä pyynnöstä mikäli lainsäädäntö tai muut määräykset eivät sitä estä. Poistopyyntö 
tulee toimittaa kirjallisena yhdistyksen toimistoon.  

12 
Muut henkilö- 
tietojen käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 
 

Henkilötietolain mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisteritietojensa käyttäminen 
suoramainontaan ja markkina- ja mielipidetutkimuksiin. Henkilö voi antaa tietoihinsa yhdistyksen 
rekisterissä suoramainontakiellon, tutkimuskiellon ja puhelinmarkkinointikiellon. Rekisterissä olevalle 
voidaan lähettää sähköpostiin ja mobiiliin päätelaitteeseen hankkeeseen liittyviä tiedotteita, jollei 
henkilö niitä erikseen kiellä.   

 


