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Verkkosivujen henkilörekisterin 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 verkkosivuilla vierailevien henkilöiden henkilörekisteri
4. Oikeusperuste ja henkilötietorekisterin käyttötarkoitus
TKU:n verkkosivuilla kerätään henkilötietoja, jotka:
• annat verkkosivulla olevan yhteydenottolomakkeella (vapaaehtoinen)
• syntyvät TKU:n verkkosivulla vierailun yhteydessä (verkkotunnistetiedot).
Oikeusperuste verkkosivujen käyttäjien henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus.
Lisäksi IP-osoitteen ja vierailuajankohdan tallentuminen perustuu TKU:n oikeutettuun etuun, sillä
mahdollisissa tietomurroissa tekijä täytyy pystyä jäljittämään sähköisin tunnistetiedoin ja mahdolliset
virhetilanteet korjaamaan. Käsittelemme yhdistyksen oikeutetun edun perusteella näitä tietoja myös
silloin, kun on syytä epäillä verkkosivuston palvelujen väärinkäyttöä tai rikosta.
Käsittelemme henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:
• verkkolomakkeella saapuneen viestin käsittely ja tarvittaessa siihen vastaaminen
• verkkosivujen käytön mittaaminen ja kehittäminen
• verkkosivun toiminnan ja turvallisuuden varmistaminen.
5. Rekisterin tietosisältö
TKU:n verkkosivujen tietorekisterit sisältävät henkilön verkkosivujen lomakkeella mahdollista
yhteydenottoa varten antamat tiedot sekä verkkosivuilla vierailemisesta rekisteröidyn selaimelle
lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot.
Vierailemalla TKU:n verkkosivulla, verkkosivu tallentaa päätelaitteellesi evästeitä (tekstitiedostoja).
Evästeiden tarkoituksena on kerätä tietoa kävijän sivuston käytöstä. Evästeet eivät ole haitallisia,
eivätkä ne aiheuta haittaa päätelaitteelle, tiedostoille tai internetin käytölle. Evästeitä käytetään
useisiin käyttötarkoituksiin, jotka liittyvät esimerkiksi sivuston toimivuuteen ja analysointiin. Henkilön
vieraillessa TKU:n verkkosivuilla ilmoituskuvake/valintaikkuna tulee näkyviin, joka edellyttää kävijän
suostumusta tai kieltoa evästeiden keräämiseen. Jos kävijä ei anna suostumustaan, hänen
tietokonettaan tai muuta internet-yhteydellä toimivaa laitettaan ei seurata.
TKU:n verkkosivuilla käytetään välttämättömiä ja analytiikan evästeitä.
• Välttämättömiä evästeitä käytetään muun muassa silloin kun saavut verkkosivulle ja
ne voivat olla välttämättömiä sivuston teknisen toiminnan kannalta. Verkkosivujen
kaikki osat eivät välttämättä toimi, jos estät nämä välttämättömät evästeet.
Välttämättömät evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa.
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TKU:n verkkosivua seurataan kolmannen osapuolen analytiikka- ja seurantapalveluilla, Google
Analyticsillä, jonka tarkoituksena on sivuston seuranta ja kehittäminen. Analytiikan evästeet keräävät
seuraavia tietoja:
• vierailijan IP-osoite
• vierailun ajankohta
• selatut sivut ja sivujen katseluajat
• vierailijan selain.
Yksittäisten henkilöiden tunnistaminen analytiikan joukosta on mahdotonta. Lisäksi sivustolla on
käytössä kohderyhmätieto- ja aihepiiritiedon keräys (Google Analytics Demographics), jolla
tallennetaan käyttäjästä mm. ikä, sukupuoli ja käyttäjän aihepiirit. Näiden tietojen keräämiseen
liittyviä asetuksia voit muuttaa omalla Google-tililläsi.
6. Henkilötietojen tietolähteet
TKU:n verkkosivuilla vierailevien henkilötiedot kerätään seuraavilla tavoilla:
• henkilötiedot, jotka annat itse lähettämällä täyttämäsi TKU:n verkkosivulla olevan lomakkeen
• automaattisten menetelmien avulla vieraillessasi TKU:n verkkosivuilla ja hyväksyessäsi
evästeiden käytön.
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja voidaan luovuttaa TKU:n työntekijöiden välillä ja tarvittaessa TKU:n ja verkkosivujen
palveluntuottajien välillä siinä laajuudessa, kuin se on sivustojen teknisen ylläpidon ja kehittämisen
sekä sivustojen sisällön viestinnän ylläpidon, analysoinnin ja kehittämisen kannalta tarpeen.
TKU:n verkkosivuilla käytetään Google Analytics -palvelua, joka on Googlen verkkoanalyysipalvelu.
Evästeiden keräämät tiedot siirretään ja tallennetaan Googlen palvelimille, joista osa saattaa sijaita
EU:n ulkopuolella ja joihin tässä tapauksessa sovelletaan paikallista tietosuojalainsäädäntöä.
Lisätietoja Googlen yksityisyyskäytännöistä ja Google Analyticsin käytöstä:
• Googlen tietosuojakäytäntö
• Google – Tietojesi turvaaminen
TKU voi jakaa henkilötietoja kolmansien osapuolten kanssa, mikäli pääsy henkilötietoihin tai niiden
muu käsittely on tarpeen esimerkiksi soveltuvan lainsäädännön ja/tai oikeuden määräyksen
täyttämiseksi tai väärinkäytöksen, turvallisuusriskin tai teknisen ongelman havaitsemiseen,
estämiseen tai käsittelemiseen.
TKU:n verkkosivuilla on mahdollisuus siirtyä kolmansien osapuolten ylläpitämille verkkosivuille sekä
sosiaalisen median yhteisöpalveluihin, kuten Facebookiin ja Instagramiin, jotka latautuvat näiden
palveluiden omilta palvelimilta. TKU:n verkkosivu ei lähetä asiakkaiden tietoja näiden muiden
verkkosivujen tai sosiaalisten laajennusten kautta. TKU:n sivustoilla oleviin kolmannen osapuolen
tarjoamiin verkkosivuihin ja palveluihin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen omia käyttö- ja
muita ehtoja.
8. Henkilötietojen käsittelijät
Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne TKU:n työntekijät, joilla on
työnsä puolesta oikeus käsitellä verkkosivujen henkilötietoja. Jokaisella käyttäjällä on oma
käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.
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TKU:n verkkosivut toteutetaan Zonerin verkkosivujen ylläpitopalvelimen kautta, jolloin henkilötietoja
TKU:n lukuun voi käsitellä tämän yrityksen rajattu valtuutettu henkilöstö tai joku muu TKU:n
valtuuttama verkkosivujen kehittämisen palveluyritys.
9. Rekisterin suojauksen periaatteet ja säilytysajat
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot
suojataan asianmukaisesti. Ainoastaan määrätyillä TKU:n ja sen lukuun toimivien verkkosivujen
palveluyritysten työntekijöillä on oikeus käyttää verkkosivujen ylläpitopalvelinta. Kullakin
määritellyllä käyttäjällä on oma henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Järjestelmä on suojattu
palomuurilla, joka suojaa ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja järjestelmään.
Verkkosivujen yhteydenottolomakkeella annetut henkilötiedot poistetaan, kun on annettu vastaus ja
asia on käsitelty. Eväste säilyy laitteellasi sen vanhentumispäivään saakka tai kunnes poistat sen.
Evästeiden säilytysajat jaetaan seuraaviin kahteen ryhmään: istuntokohtaiset evästeet (säilyvät
selaimen sulkemiseen saakka, eivätkä ne tallennu laitteesi muistiin) ja pysyvät evästeet (säilyvät
laitteesi muistissa myös selausistuntojen välillä, kunnes poistat ne tai määritelty säilytysaika päättyy).
Tietoja eri evästeiden säilytysajoista saat käyttämäsi selaimen asetuksista.
10. Rekisteröidyn oikeudet
TKU:n verkkosivuille tullessasi, voit valita hyväksytkö evästeet, hyväksytkö vain välttämättömät
evästeet tai estätkö evästeiden käytön. Käytössäsi olevan internetselaimen asetuksista pääset myös
muokkaamaan evästeiden hallintaa milloin tahansa. Välttämättömien evästeiden käytön estäminen
vaikuttaa sivuston toiminnallisuuteen.
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 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)

