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Tapahtumarekisterin 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
Tapahtumarekisteri
4. Oikeusperuste ja henkilötietorekisterin käyttötarkoitus
Tietojen käsittely perustuu TKU:n oikeutettuun etuun eli henkilön ilmoittautumiseen seuran
järjestämään tapahtumaan, harrastusryhmään tai muuhun sellaiseen toimintaan, jossa seuran ja
henkilön välillä on asiallinen yhteys ja seura toimii vastuullisena tapahtumanjärjestäjänä.
Tapahtumarekisterissä ei kuitenkaan käsitellä sellaisia tietoja, jotka liittyvät Suomen Urheiluliiton
alaisten virallisten yleisurheilukilpailujen kilpailutoimintaan.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on:
• ylläpitää tapahtumarekisteriä, seuran järjestämien tapahtumien ja harrastusryhmien
osallistujista
• tapahtumien ja harrastusryhmien järjestäminen (mm. osallistumisoikeuden todentaminen,
palkitseminen, kurinpidolliset toimet)
• tapahtuminen ja harrastusryhmien laskuttaminen
• viestintä (mm. tiedotteet, tapahtumiin ja harrastusryhmiin liittyvien pikaviestiryhmien ylläpito ja
viestit)
• seuran kotisivuilla, sosiaalisessa mediassa tai tiedotusvälineissä julkaistavat uutiset
• tapahtuma- ja harjoitusryhmätoiminnan kehittäminen, tilastointi ja raportointi
• vakuutustietojen välittäminen vakuutusyhtiölle
• muu seuran toiminnan kannalta välttämätön tapahtuman osanottajatietojen käsittely.
5. Rekisterin tietosisältö
Käsittelemme rekisteröidystä seuraavia käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja tai
henkilötietojen ryhmiä:
• etunimi ja sukunimi
• syntymäaika ja sukupuoli
• mahdolliset tapahtumaan tai harjoitusryhmään osallistumiseen tarvittavat luvat ja
suostumukset
• tapahtumaan tai harrastusryhmään liittyvät tiedot, tapahtuman tyyppi, osallistumismaksuihin ja
muihin laskuihin liittyvät tiedot
• tapahtumaan tai harrastusryhmään osallistumiseen liittyvät henkilön elintärkeiden etujen
suojaamiseksi tarpeelliset tiedot (allergiat yms.)
• yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
• tiedot osallistumisesta (ml. läsnäolotiedot) tapahtuma- ja harrastustoiminnassa
• alaikäisen osallistujan osalta
• tarpeelliset huoltajan suostumukset tapahtumaan tai harjoitusryhmään osallistumiseksi
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• huoltajan nimi ja yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
• muut rekisteröidyn itsensä luovuttamat henkilötiedot.
6. Henkilötietojen tietolähteet
Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään tai hänen huoltajaltaan tapahtumaan tai
harrastusryhmään ilmoittautumisen yhteydessä. Rekisteröity henkilö, tai hänen huoltajansa, on
velvollinen ilmoittamaan muuttuneet tiedot TKU:lle.
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.
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:
• mikäli seura hankkii, tapahtuman järjestämiseksi, osan järjestelyistä kolmannelta osapuolelta,
jolle syntyy oikeutettu etu käsitellä osallistujan henkilötietoja (esim. majoitustoiminnassa tai
osallistujan vakuuttamiseksi)
• tapahtumiin ja harrastusryhmiin osallistuneiden henkilöiden tietoja (nimi, ikä) uutisoitaessa
tapahtumaan tai harrastusryhmään liittyvästä toiminnasta (ml. seurakisat) 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.
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.
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
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.
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Säilytämme osallistujatietoja niin kauan kuin tapahtumaan tai harrastusryhmään ilmoittautumisen ja
osallistumisen aiheuttama henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste täyttyvät. Alle 18-vuotiaan
osallistujan osalta edellä mainittu koskee myös hänen huoltajaansa. Kun tapahtuma tai
harrastusryhmä päättyy tai muu henkilötietojen käsittelyperuste on päättynyt, henkilötiedot
poistetaan tapahtumarekisteristä ja muutetaan sellaiseen muotoon, ettei tiedon kohde ole niistä
enää tunnistettavissa.
Voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin osallistujien henkilötietoja noudattaaksemme
kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös osallistumisen tai muun henkilötietojen
käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.
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)

