JÄSENREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 sekä henkilötietolain 523/1999 10 §:n
mukainen tietosuojaseloste ja seloste käsittelytoimista.

1. REKISTERINPITÄJÄ
Seinäjoen Taitoluistelijat ry
Postiosoite:
Huhtalantie 2
60220 Seinäjoki
Käyntiosoite:
Huhtalantie 2
60220 Seinäjoki

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVASSA ASIASSA
Seinäjoen Taitoluistelijat / Seurasihteeri
Huhtalantie 2
60220 Seinäjoki
taitoluistelu@plu.fi / 044 076 5535

3. REKISTERIN NIMI
Seinäjoen Taitoluistelijat ry:n jäsenrekisteri

4. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksella tai jäsensuhteen perusteella.

5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN JA REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Henkilötietoja voidaan käsitellä vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin, jotka ovat
seuraavat:



Jäsenten rekisteröinti



Kilpailutoiminnan toteuttaminen (esim. luistelijoiden ilmoittaminen kilpailuihin ja testeihin,
kilpailujen ja testien osallistujalistat, kilpailusivut, tulossivut, tulospalvelu, kilpailutiedottaminen,
kilpailu- ja testituloksista tiedottaminen).



Tilastojen julkaisu ( esim. Suomen Taitoluisteluliiton Season’s Best- sekä Ranking- listaukset).



Lisenssi- ja vakuutustietojen sekä henkilötietojen välittäminen Suomen Taitoluisteluliitolle ja
muille taitoluisteluseuroille kilpailuiden, testien sekä koulutuksen yhteydessä.



Sähköinen jäsenviestintä (lähetämme n. kerran kuukaudessa jäsenistölle sähköisen tiedotteen).



Ryhmä- ja joukkuelistojen luominen valmentajien käyttöön valmennuksen toteuttamista varten.
Joukkueenjohtajien ja ryhmävastaavien käyttöön tiedotusta (sähköposti) ja nopeaa viestintää
(WhatsApp) varten sekä kilpailumatkojen järjestelyjä (esim. majoitusten varaaminen, kilpailuihin
ilmoittaminen) varten.



Jäsenviestinnän yhteydessä voidaan markkinoida sekä seuratuotteita että seuran kautta myytäviä
tuotteita.



Analysointi ja tilastointi.



Asiakaspalvelun ja toiminnan toteuttaminen sekä kehittäminen.



Kevätnäytökseen osallistuvien tulee hyväksyä erillinen suostumus luistelijan kuvaamiseen sekä
kuvamateriaalin julkaisemiseen.

6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

Käyttäjän antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot;



Jäsenen perustiedot, kuten:
- nimitiedot
- sukupuoli
- syntymäaika/henkilötunnus
- yhteystiedot
- osoitetiedot
- puhelinnumero
- sähköpostiosoite
- Sportti-ID
- Valokuva



Rekisteröitymistiedot, kuten:
- käyttäjätunnus
- salasana
- muu mahdollinen yksilöivä tunnus



Luvat ja suostumukset
- esim. Declaration lomakkeet



Jäsensuhdetta koskevat tiedot, kuten:
- laskutus- ja maksutiedot
- tuote- ja tilaustiedot
- asiakaspalautteet ja yhteydenotot
- peruutustiedot



Viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten:
- selailu- ja hakutiedot ja tunnistautumistiedot
- tiedot palveluiden käytöstä



Rekisteröintitiedot, kuten:
- Rekisteröintihistoria (esim. luistelijan siirtymiset seurasta toiseen)
- Seurojen välisiin siirtoihin vaadittavat dokumentit



Tilastot, kuten:
- Suoritetut testit
- Muut kilpailuihin ja testien suorittamiseen liittyvät tilastointitiedot



Palkan- ja palkkionmaksuun liittyvät yksilöivät tiedot, kuten henkilötunnus



Järjestelmän käyttötiedot ja –tilastot



Tapahtumien osallistumistiedot



Seuran ja henkilön kilpailutoimintaan liittyvät tiedot sekä muut asiakkaan suostumuksella kerätyt
tiedot

7. JÄSENREKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Jäsentä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:



Jäseneltä itseltään suoraan järjestelmään, sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella,
mobiilisovelluksen kautta tai muulla vastaavalla tavalla.



Rekisterinkäsittelijän (esim. seurakäyttäjän) tai toimihenkilön (esim. seurasihteerin) syöttäminä



Evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla



Suomen Taitoluisteluliiton (STLL) ja Kansainvälinen Luisteluliiton (ISU) sekä niiden alaisten
jäsenliittojen rekistereistä ja kilpailujärjestelmistä.



VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden
yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.

8. TIETOJEN SÄILYTTÄMISAIKA
Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 5 määriteltyjen
tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön ja Suomen
Taitoluisteluliiton kilpailumääräysten mukaisesti. Lisäksi voimme olla velvoitettuja säilyttämään
joitakin käyttäjän henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä
myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

9. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT
Rekisterinpitäjän työntekijöiden lisäksi Seinäjoen Taitoluistelijoiden johtokunnan jäsenet voivat
käsitellä henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Voimme myös
ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme
sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön
mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Tietoja ei siirretä säännönmukaisesti seuran toimesta EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle. Käytettäessä WhatsApp:ia sekä Facebookia yms. sosiaalista mediaa on huomioitava
että tietoja saattaa tallentua EU:n tai Euroopan ulkopuolisille palvelimille.

Luovutamme tietoja kolmansille ainoastaan kohdassa 11 esitellyissä tapauksissa.

11. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
Emme myy tai vuokraa tunnistetun käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme
tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa.



Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen
esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla,
tavalla.



Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja ulkoistetulle ostopalvelulle, jolloin takaamme
sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön
mukaisesti ja muutoin asiamukaisesti.



Voimme luovuttaa tietoja tilastollista, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen,
että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa.



Mikäli fuusioimme tai muutoin järjestelemme toimintaamme, käyttäjän henkilötietoja voidaan
luovuttaa uuden organisaation sisällä.



Voimme luovuttaa tietoja Kansainvälisen luisteluliiton (ISU) ja Suomen Taitoluisteluliiton (STLL)
sekä niiden alaisten jäsenliittojen rekistereihin, kilpailujärjestelmiin ja julkaisuihin.

12. AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA PROFILOINTI
ISU-sarjoissa kilpailevien kilpailujärjestyksen arvonnassa käytetään automaattista päätöksentekoa.
Luistelujärjestys arvotaan etukäteen ISU-tuloslaskentaohjelman satunnaisarvontatoiminnolla.

13. EVÄSTEET JA SELAILUN SEURANTA
Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ("cookies") ja muiden
vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni
tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein
nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme
vierailevat selaimet.

Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa
palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan
Seinäjoen Taitoluistelijoiden ulkopuolisia tahoja, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia.

Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin sivustoihin ja yhteisöpalveluihin, mutta emme
vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä.
Suosittelemme tutustumaan näiden palveluiden yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

14. MOBIILISOVELLUSTEN YKSITYISYYDENSUOJAEHDOT
Mobiilisovelluksiimme, jotka on saatettu käyttäjän saataville esimerkiksi Applen App Storen,
Googlen Playn tai Microsoft Storen kautta, sovelletaan tämän tietosuojaselosteen lisäksi myös
kyseisen palveluntarjoajan ehtoja. Lisäksi käyttäjän tulee hyväksyä sovelluksen omat käyttöehdot.

15. SIJAINTITIEDOT

Käyttäjän päätelaitteen sijaintitietoja voidaan käyttää sijaintiperusteisten palveluiden
tarjoamiseksi, kuten alueellisten sisältöjen tarjoamiseksi ja kohdennetun mainonnan esittämiseksi,
edellyttäen, että käyttäjä on antanut sijaintitietojen hyödyntämiseen nimenomaisen
suostumuksensa tai mikäli sijaintitiedot on tehty anonyymeiksi.

Sijaintitiedot määritetään käytettävissä olevien paikannusmenetelmien, kuten GPS:n ja WLANyhteyspisteiden ja matkapuhelinverkon tukiasemien sijaintien avulla. Käyttäjä voi peruuttaa
suostumuksensa milloin tahansa päätelaitteen ja sovelluksen asetuksista.

16. REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Olemme sitoutuneita tarjoamaan käyttäjillemme valintoja ja hallintamahdollisuuksia tietosuojaan
liittyen. Alla listaamme erilaisia tapoja, joilla käyttäjämme voivat vaikuttaa tietojen keräämiseen ja
käsittelyyn.

Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu.
Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:
Seinäjoen Taitoluistelijat / Seurasihteeri
Huhtalantie 2
60220 Seinäjoki tai sähköpostitse osoitteeseen taitoluistelu@plu.fi
Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti osoitteessa Huhtalantie 2, 60220
Seinäjoki.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä
olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse osoitteeseen taitoluistelu@plu.fi.
Käyttäjä voi tarkistaa omat perustietonsa My Club-järjestelmästä.

Oikeus kieltää sähköinen jäsenviestintä
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää sähköinen jäsenviestintä ilmoittamalla siitä sähköpostitse
taitoluistelu@plu.fi.

Evästeiden estäminen ja tyhjentäminen
Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden
käytön estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen.
Käyttäjä voi tyhjentää evästeet selaimen asetuksista. Tyhjentämällä evästeet säännöllisin väliajoin
käyttäjä vaihtaa tunnistetta, jonka pohjalta käyttäjästä muodostuu profiili. Evästeiden
tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta kokonaan tiedon keruuta, vaan pikemminkin nollaa
aikaisempiin käyttäytymistietoihin pohjautuvan profiilin.

Suostumus sijaintitietojen käyttöön
Käyttäjä voi antaa suostumuksensa sijaintitietojen käyttöön päätelaitteen ja sovelluksen
asetuksista. Asetusten avulla käyttäjä voi myös peruuttaa antamansa suostumuksen milloin
tahansa.

Oikeus poistaa tiedot
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa kaikista
rekisterinpitäjän järjestelmistä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai
sähköpostitse taitoluistelu@plu.fi. Jäsenrekisterin tietojen poistaminen saattaa vaikuttaa jäsenen
mahdollisuuteen osallistua viralliseen kilpailutoimintaan ja testeihin.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää siirtämään hänen tietonsa yleisesti käytössä
olevassa siirtomuodossa toiseen järjestelmään. Oikeus koskee vain tietoja, jotka rekisteröity on
itse antanut rekisterinpitäjälle. Tietojen siirtopyynnöstä tulisi ilmoittaa kirjallisesti yllä olevaan
postiosoitteeseen tai sähköpostitse taitoluistelu@plu.fi.
Oikeus vastustaa automaattista päätöksentekoa ja profilointia
Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa automaattista päätöksentekoa ja profilointia ilmoittamalla siitä
kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse taitoluistelu@plu.fi. Automaattisen
päätöksenteon ja profiloinnin vastustaminen saattaa vaikuttaa jäsenen mahdollisuuteen osallistua
viralliseen kilpailutoimintaan ja testeihin.

17. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa. Digitaalisesti tallennetut
ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten
keinojen avulla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat valvotuissa tiloissa.

18. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN
Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä
tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös
lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön
säännöllisesti.

