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Mediapankin 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 
 

TKU:n mediapankki 
 
4. Oikeusperuste ja henkilötietorekisterin käyttötarkoitus 
 

Valokuvat, videot ja äänimateriaalit, joissa on tunnistettavia henkilöitä, sisältävät henkilötietoja. TKU 
kerää ja käsittelee vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeen toimintamme harjoittamista ja 
asiakassuhteidemme hoitamista varten. Tietosuoja-asetuksen mukaisesti julkisissa tilaisuuksissa saa 
edelleen kuvata ja videoida sekä julkaista näitä hyvän tavan mukaisesti. Kilpailua/tapahtumaa 
järjestävän seuran on kuitenkin huolehdittava esim. kilpailun ilmoittautumisjärjestelmän kautta 
ilmoittautuville henkilöille ja heidän huoltajilleen tieto mahdollisesta kuvaamisesta. 
 

Henkilötietojen käsittely perustuu TKU:n toimintaan osallistuvan henkilön ja TKU:n väliseen 
sopimukseen, tai rekisteröidyn, tai alaikäisen rekisteröidyn henkilön kohdalla hänen huoltajansa, 
suostumukseen. Julkisissa tilaisuuksissa (esim. kilpailuissa) saa edelleen kuvata ja kuvia julkistaa 
hyvän tavan mukaisesti. 
 

TKU:n mediapankin henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on seuran toiminnan ja tapahtumien 
dokumentointi kuvin, videoin ja äänittein. Mediapankin materiaaleja käytetään seuran tiedotuksessa, 
koulutuksessa, viestinnässä, markkinoinnissa ja erilaisissa julkaisuissa (esim. kilpailuohjelma, kalenteri 
tai kausijulkaisu). Markkinointikuviin ja -videoihin julkaistava materiaali on joko yleisluontoista tai 
siihen pyydetään erillinen kirjallinen lupa kuvissa/videoissa esiintyviltä henkilöiltä tai heidän 
huoltajiltaan.  
 

Lisäksi mediapankkiin tallennetaan seurasta ja seuran urheilijoista julkaistuja artikkeleita, videoita ja 
haastatteluja. 
 
5. Rekisterin tietosisältö 
 

Kuvat (kuvatiedosto, valokuva tai vastaava julkaisu), videot ja äänitteet. Näistä materiaaleista löytyy 
tieto kuvaajasta, kuvassa/videossa/äänitteessä esiintyvien nimet ja yhteystiedot, jos ne on ilmoitettu. 
 
6. Henkilötietojen tietolähteet 
 

Mediapankin tietolähteitä ovat materiaaleissa esiintyvät henkilöt sekä TKU:n toiminnassa mukana 
olevat tapahtumiin, ryhmiin ja kilpailuihin osallistujat ja jäsenet sekä heidän perheet, valmentajat, 
toimihenkilöt, talkoolaiset, toimitsijat, huoltajat sekä muut henkilöt.  
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7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
 

Mediapankki on ainoastaan TKU:n käytössä ja siinä olevia materiaaleja käytetään hyvän tavan 
mukaisesti loukkaamatta henkilön yksityisyyttä. Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille 
tahoille.  
 

Henkilötietoja luovutetaan muille siinä tapauksessa, että rekisteröity tai hänen huoltajansa on 
henkilötietojensa antamisen yhteydessä tai jälkikäteen antanut siihen suostumuksen, ja käyttö on 
TKU:n toiminnan ja arvojen mukaista. Markkinointikuvia, -videoita ja muuta aineistoa voidaan 
luovuttaa kolmansille osapuolille, kun käyttötarkoituksena on TKU:n markkinointi tai viestintä 
kolmannen osapuolen tarjoamassa kanavassa tai palvelussa, ja kuvassa/videoissa näkyviltä henkilöiltä 
on saatu suostumus. Kuvia ja videoita julkaistaan esimerkiksi TKU:n sosiaalisen median foorumeissa, 
jotka ovat itsenäisiä rekisterinpitäjiä, joiden kanssa ei tehdä erikseen sopimusta. Kuvia, videoita ja 
muuta aineistoa voidaan tällöin luovuttaa myös EU ja 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.  
 

TKU voi käyttää ulkopuolisia henkilötietojen käsittelijöitä (esim. tietoteknisiä palveluita tarjoavat 
yritykset), jotka käsittelevät mediapankin henkilötietoja tehtyjen sopimusten mukaisesti. 
 
9. Rekisterin suojauksen periaatteet ja säilytysajat 
 

Manuaalinen aineisto (valokuvat, ym.) säilytetään lukitussa tilassa, jonne pääsy on rajattu TKU:n 
työntekijöille, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä hoitamiseen. Valokuvat ja muut painetut 
materiaalit tuhotaan tietoturvallisesti, kun niitä ei tarvita tai tiedot on tallennettu digitaaliseen 
muotoon. 
 

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. Verkkosivuilla julkaistut kuvat ja videot ovat 
julkisesti nähtävillä.  
 

Kuvia/videoita/äänitteitä säilytetään toistaiseksi.  
 
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. 

Alaikäisen henkilön kohdalla huoltajalla on vastaavat oikeudet saada huollettavansa henkilötiedot.  
 

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. 
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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) 
 

https://tietosuoja.fi/ilmoitus-tietosuojavaltuutetulle

