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Jäsenrekisterin tietosuojaseloste
1. Rekisterinpitäjä
Turunseudun Kenttäurheilijat ry (jäljempänä TKU)
Y-tunnus 2953056-6
2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Janne Keränen
puh. 040 5044 924
s-posti: janne.keranen@turunseudunkenttaurheilijat.fi
3. Rekisterin nimi
Jäsenrekisteri
4. Oikeusperuste ja henkilötietorekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on TKU:n yhdistyslain mukainen velvoite ylläpitää
jäsenluetteloa, oikeutettu etu jäsensuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella huolehtia
jäsenpalvelusta sekä henkilön antamaan suostumukseen.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on:
• ylläpitää Yhdistyslain mukaista jäsenrekisteriä
• jäsenasioiden hoito, kuten viestintä (tiedottaminen ja pikaviestiryhmien ylläpito), laskutuksen ja
maksujen hallinta sekä jäsenkyselyiden toteuttaminen
• harrastus- ja valmennustoiminnan sekä tapahtumien järjestäminen
• toiminnan toteuttaminen ja kehittäminen sekä tilastointi ja raportointi, joista yksittäisiä jäsentä
ei ole mahdollista tunnistaa
• urheilutoiminta, kilpailulisenssien ja Sporttiturvan hankinta ja lisenssirekisterin ylläpito
• tulosten tilastointi, analysointi ja raportointi
• seuran verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa julkaistavat uutiset
5. Rekisterin tietosisältö
Jäsenrekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
• yhdistyslain 11 §:n vaatimat henkilötiedot eli jäsenen nimi ja etunimi, kotipaikka ja asiointikieli
• tieto jäsenyydestä (jäsennumero, jäsenlaji, jäsenyyden alkaminen/kesto/päättyminen, sisarustai perhealennuksen peruste, jäsenmaksuihin sekä muihin laskuihin liittyvät tiedot)
• rekisteröidyn yhteystiedot, kuten osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite
• syntymäaika ja sukupuoli
• lisenssinumero
• paraurheilijan toimintakyky-, luokittelu- ja terveystiedot, luokittelutiedon voimassaoloaika ja
muut lisätiedot, kuten avustajan yhteystiedot (perustuu rekisteröidyn tai hänen huoltajansa
suostumukseen)
• alaikäisen huoltajan nimi ja yhteystiedot sekä tarpeelliset huoltajan suostumukset esim.
jäsenyyteen, tietojen julkaisemiseen ja seuratoimintaan liittyen
• muut rekisteröidyn itsensä tai hänen huoltajansa luovuttamat tiedot, kuten esim. allergia- ja
terveystiedot (perusteluna rekisteröidyn elintärkeä etu)
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6. Henkilötietojen tietolähteet
Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään tai hänen huoltajaltaan jäseneksi liityttäessä tai
jäsenyyden aikana. Yhdistyksen jäsen on velvollinen ilmoittamaan muuttuneet tietonsa TKU:lle.
Tietolähteitä ovat myös Suomen Urheiluliiton rekisterit ja kilpailujärjestelmät.
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Jäsenrekisterin tiedot ovat ainoastaan TKU:n käytössä, eikä tietoja luovuteta säännönmukaisesti
muille tahoille. Rekisteristä luovutetaan henkilötietoja ainoastaan rekisterin käyttötarkoituksesta
ilmeneville kolmansille tahoille seuraavissa tapauksissa:
• Suomen Yleisurheiluliitolle lisenssin hankinnan yhteydessä kilpailuoikeuden hankkimiseksi
urheilijalle
• urheilutoiminnassa lisenssiurheilijoiden tietoja (nimi, syntymäaika, seura, piiri, lisenssinumero),
seuralta tai liitolta kilpailujen järjestäjille kilpailuihin ilmoittautumisen yhteydessä ja
kilpailutulosten ja ennätysten julkaisemiseksi ja tilastoimiseksi
• seuran toimesta tapahtuva ilmoittautuminen kilpailu-, leiri-, koulutus- tai muuhun tapahtumaan
• seuran toimesta SUL:lle tai kilpailunjärjestäjälle, tämän varmistaessa henkilön kilpailuoikeutta
• urheilutoimintaan osallistuneiden jäsenten tietoja (nimi, ikä, seura) uutisoitaessa urheilijan
menestyksestä seuran kotisivuilla, sosiaalisessa mediassa tai tiedotusvälineissä
• tietojen luovutus tilastollista, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että
tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa
• tilastotietoja jäsenmääristä, demografiatiedoista, kuten ikä, sukupuoli ja kotipaikka, haettaessa
seuralle toiminta-avustuksia julkisilta ja yksityisiltä yhteisöiltä
• toimivaltaisten viranomaisten esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassa
olevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.
Tietojen luovuttamiseen pyydetään rekisteröidyn lupa, mikäli luovutettavat tiedot sisältävät
terveyttä, toimintakykyä tai luokittelua koskevia tietoja.
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, pois lukien kansainvälisen
kilpailutoiminnan edellyttämä tietojen siirto. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle perustuu aina voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan
lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti.
8. Henkilötietojen käsittelijät
Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne TKU:n työntekijät, joilla on
työnsä puolesta oikeus käsitellä jäsentietoja. Jokaisella käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana
järjestelmään.
9. Rekisterin suojauksen periaatteet ja säilytysajat
Rekisterin tietojen suojaamisessa, käsittelyssä ja säilytyksessä noudatamme tietosuojalain säännöksiä
ja periaatteita, viranomaisten, kirjanpidon- tai muun pakottavan lainsäädännön määräyksiä sekä
hyvää tietojenkäsittelytapaa.
Manuaalinen aineisto
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, johon pääsy on rajattu TKU:n työntekijöille, jotka
tarvitsevat tietoja työtehtäviensä hoitamiseen. Lomake tai muu paperinen tietolähde tuhotaan
tietoturvallisesti, kun niillä olevat tiedot on tallennettu digitaaliseen muotoon.

Digitaalinen aineisto
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Digitaalinen aineisto on suojattu ja tallennettu TKU:n käytössä oleviin järjestelmiin, joihin on rajattu
pääsy vain henkilöillä, jotka tarvitsevat niitä työtehtäviensä hoitamiseen. TKU:n tietokoneet suojattu
palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla.
Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin henkilö on TKU:n jäsen tai henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus ja peruste täyttyvät. Alle 18-vuotiaan jäsenen osalta edellä mainittu koskee myös
hänen huoltajaansa.
Rekisterin tietoja säilytetään niin kauan, kuin ne ovat tarpeen rekisterin tarkoituksen toteuttamiseksi.
Rekisteröityä henkilöä koskevat tiedot poistetaan jäsenrekisteristä, kun jäsenyyden päättymisestä on
kulunut yksi (1) kuukausi. Lomakkeilla ja sähköpostitse lähetetyt tai muuten seuran toimihenkilön
kautta luovutetut henkilötiedot siirretään asianomaiseen rekisteriin ja alkuperäiset lomakkeen tiedot,
sähköpostiviesti tai muu tietolähde tuhotaan tietoturvallisesti tietojen tallennuksen päätyttyä.
10. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus:
• saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
• saada jäljennös itseään koskevista henkilötiedoista tai pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa
itseään koskevat henkilötiedot
• pyytää virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä, vaatia tietojensa
poistamista, rajoittaa tietojen käsittelyä, siirtää tiedot järjestelmästä toiseen tai vastustaa
henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella,
siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on oikeutettu etu.
Vastaavasti alaikäisen jäsenen kohdalla huoltajalla on vastaavat oikeudet omiin ja huollettavansa
henkilötietoihin.
Rekisteröityjen oikeuksia koskevat pyynnöt tulee toimittaa kohdassa 2. mainitulle rekisterin
yhteyshenkilölle. Rekisteröidyn oikeuksien käytöstä tulee lähettää pyyntö kirjallisesti ja
allekirjoitettuna rekisterin yhteyshenkilöille tai esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti
kuukauden kuluessa).
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus rekisterinpitäjälle henkilötietojen käsittelystä ja tarvittaessa
pyytää apua valvontaviranomaiselta, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu.
(https://tietosuoja.fi/ilmoitus-tietosuojavaltuutetulle)

