TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
Rekisterinpitäjä: Kansainvälinen Saappaanheittoliitto IBTA / Saappaanheittäjien talo
Yhteyshenkilö: Jari Isokorpi, jari.isokorpi@kauniskaari.fi, 050 364 2910
2. Rekisteröidyt
Rekisterissä käsitellään saappaanheittokilpailuihin osallistuvien henkilöiden tietoja.
3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoitus on rekisteröidä kilpailuihin osallistuvat heittäjät. Osa heistä toimii myös
toimihenkilöinä.
Rekisteri on luotu 2006 vuonna tilastointia varten perustetusta Access –tietokannasta. Uusia
henkilöitä lisätään useimmiten kilpailujen yhteydessä.
Henkilöt voivat rekisteröityä järjestelmän käyttäjiksi, jolloin he saavat mm. oikeuden ilmoittautua
kilpailuihin ja oikeuden muutamiin muihin lisäpalveluihin. Rekisteröitymisen yhteydessä henkilöltä
kysytään nimi, syntymävuosi ja sähköpostiosoite. Nämä ovat pakollisia tietoja, kun heittäjä
rekisteröityy järjestelmän käyttäjäksi. Sähköpostiosoite tarvitaan, jotta kirjautumistunnukset voidaan
lähettää henkilölle. Jos heittäjä ei rekisteröidy käyttäjäksi, pakollisia tietoja ovat vain henkilön nimi ja
seura tai kotikunta/-kaupunki. Syntymävuosi pyritään kirjaamaan, jotta henkilön ikäsarja saadaan
määriteltyä oikein.
Jos käyttäjäksi rekisteröityjän nimeä ei ole ennestään palvelun tietokannassa, henkilön
rekisteröitymisestä lähtee sähköposti palvelun pääkäyttäjälle, joka perustaa nimitiedon palveluun ja
pyytää henkilöä rekisteröitymään sen jälkeen uudelleen tai pääkäyttäjä perustaa tunnuksen, jolloin
järjestelmä lähettää tunnukset henkilön sähköpostiin. Tämä käytäntö katsottiin tarpeelliseksi, jotta
järjestelmään ei synny haamukäyttäjiä.
4. Käsiteltävät henkilötiedot
Rekisterissä käsitellään saappaanheittokilpailuihin osallistuvista seuraavia tietoja:
-

etu- ja sukunimi
henkilön edustama seura tai kotikunta/-kaupunki
sukupuoli
syntymävuosi (ei pakollinen, mutta helpottaa ikäsarjojen tilastointia)
sähköpostiosoite (mikäli henkilöllä on käyttäjätunnus)
muita yhteystietoja (puhelinnumero ja mahdollisesti osoite) kirjataan vain toimitsijoina
toimivilta.

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään kilpailuihin ilmoittautumisen yhteydessä tai uusien
lajista kiinnostuneiden halutessa käyttäjätunnukset palveluun.
6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
Tuloksien yhteydessä ja kilpailuihin ilmoittautumistiedoissa näytetään nettipalvelussa nimi ja seura
tai kotikunta/-kaupunki. Muut tiedot näytetään vain henkilöille, joille on annettu ns. seuraoikeudet.
Seuraoikeuksilla voidaan lisätä kilpailuja palveluun ja ilmoittaa seuran heittäjiä kilpailuihin sekä
tallentaa tuloksia.
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7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
Tietoja ei luovuteta yhteisön ulkopuolisille tahoille.
8. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Palveluntarjoaja, jonka palvelimella Saappaanheittäjien talon nettipalvelua käytetään, on
suomalainen. Palvelua ei käytetä Euroopan ulkopuolella olevilla palvelimilla.
9. Henkilötietojen säilytysaika
Tuloksiin liittyvät tiedot (nimi ja seura tai kotikunta/-kaupunki) säilytetään niin kauan kun
tulospalvelua tässä palvelussa ylläpidetään. Muut tiedot poistetaan, mikäli henkilö pyytää.
10. Profilointi
Rekisteröity ei joudu automaattisen profiloinnin kohteeksi, jolla olisi häntä koskevia
oikeusvaikutuksia tai muita merkittäviä vaikutuksia.
11. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä
suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa Yhdistykselle kanavakohtaisia
suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse
lähetettävät markkinointiviestit). HUOM! Tämän rekisterinpitäjä ei tee suoramarkkinointia, ei
luovuta rekisterin tietoja suoramarkkinointiin eikä muuhunkaan tarkoitukseen yhteisön ulkopuolelle.
Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti,
milloin tahansa:
-

-

saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Yhdistyksen käsittelemät
henkilötiedot;
vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
vaatia henkilötietojensa poistamista;
peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin
henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä
perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Yhdistyksen oikeutettu etu;
saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle
rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot
Yhdistykselle, Yhdistys käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen
perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän
tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yhdistys voi pyytää rekisteröityä
tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen
pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa
säädetyllä perusteella.
12. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen
Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai
työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan
tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

2

13. Yhteydenotot
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja
muut yhteydenotot tulee tehdä ensisijaisesti kirjallisesti jollekin kohdassa 1 mainitulle
yhteyshenkilöille.
14. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä
tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 28.10.2018.
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