
Henkilötietolainsäädännön (erityisesti Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §) mukainen 

tietosuojaseloste 

 

1 Rekisterinpitäjä 

Nimi (Y-tunnus): Raja-Karjalan Suunnistajat ry (Y-tunnus: 0973390-5) (myöhemmin "Yhdistys") 

Osoite: c/o Jänisset, Kellomäentie 1, 54920 Taipalsaari 

 

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Nimi: Sihteeri Johanna Törmänen 

Osoite: Vehkataipaleentie 749, 53300 Lappeenranta 

 

3 Rekisterin nimi 

Tapahtumaan ilmoittautumisrekisteri. Tapahtuma: Jukolan Viesti 2018. 

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja käsitellään tarkoituksena mahdollistaa osallistujien 

ilmoittautuminen Yhdistyksen järjestämään kohdassa 3 kuvattuun tapahtumaan tai ulkopuolisen 

tahon järjestämään tapahtumaan, johon Yhdistyksen jäseniä tai Yhdistyksen ulkopuolisia henkilöitä 

on osallistumassa. Ilmoittautuminen voi tapahtua Internetin kautta, sähköpostitse, puhelimella, 

suullisesti tai muulla ilmoittautujan käyttämällä yhteystavalla. Tapahtumaan ilmoittautuminen 

edellyttää ilmoittautuneiden henkilötietojen keräämistä, jotta ilmoittautunut pystytään 

tunnistamaan tapahtumaan ilmoittautuneeksi esimerkiksi tapahtuman järjestämisen yhteydessä.  

Henkilötietojen käsittelyn perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. 

 

5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisterissä vodaan käsitellä seuraavia tietoja: 

Nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika, lisenssinumero, kilpailukortin numero, 

erityisruokavalio, tapahtumakohtaiset erityistiedot (esimerkiksi sarjatieto, seura, ikä, 

osallistumismaksun suuruus ja sen maksamistieto; tiedot voivat vaihdella tapahtumakohtaisesti; 

tiedot antaa ilmoittautuja itse). 

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Tapahtumaan ilmoittautujan itse antamat tiedot. 

 



7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset  

Yhdistys voi tarvittaessa luovuttaa tietoja tapahtuman järjestäjälle tai muulle asiaan liittyvälle taholle 

(esimerkki: Suomen Suunnistusliitto) tapahtuman tai tapahtumaan liittyvän asian (esimerkki: 

tapahtumaan matkustusjärjestelyt, tapahtuman tulospalvelu) järjestelyjen toteuttamiseksi. Tietoja 

voidaan julkaista julkisesti Yhdistyksen tai muun tapahtumaan liittyvän tahon toimesta esimerkiksi 

Internetissä tapahtumajärjestelyihin liittyen (esimerkki: lähtölistojen, osallistujatietojen ja 

urheilutulosten julkaiseminen). Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lainsäädännön tai 

rekisteröidyn tärkeän edun niin edellyttäessä. 

 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman i) erityistä rekisteröidyn edun 

vuoksi ilmenevää tarvetta (esimerkki: kilpailuilmoittautuminen EU:n/ETA:n ulkopuolella 

järjestettävän tapahtumaan) ja ii) asiaan saatavaa rekisteröidyn nimenomaista suostumusta. 

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet 

A. Manuaalinen aineisto 

Manuaalinen aineisto voi koostua esimerkiksi väliaikaisista, tarve- tai tapahtumakohtaisista 

osallistumislistoista tai lähtölistoista. Tällainen manuaalinen aineisto on saatavilla ainoastaan niille, 

jotka Yhdistyksen toiminnassa tai tapahtumajärjestelyihin liittyen kyseistä tietoa tarvitsevat. Lisäksi 

tietoja voidaan julkaista julkisesti esimerkiksi tapahtumapaikalla tapahtumajärjestelyihin liittyen 

(esimerkki: osallistujalistojen tai lähtölistojen julkaiseminen ennen tapahtumaa). Tällaiset 

manuaalisen aineiston muodostavat listat tuhotaan, kun tarve niiden käyttöön on lakannut. 

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Rekisteriä käsitellään pääsääntöisesti sähköisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu 

ulkopuolisten pääsyltä tietoihin. Toiminnallinen suojaus: Rekisteriin on käyttöoikeus vain nimetyillä 

Yhdistyksen toimihenkilöillä tai muilla nimetyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja Yhdistyksen 

toiminnan toteuttamiseksi. Tekninen suojaus: Rekisteriin pääsy on suojattu käyttäjätunnuksella ja 

salasanalla. Käyttöoikeudet rekisterin käyttöön myöntävät ja valvovat rekisterin yhteyshenkilö ja 

rekisterin sisältävän tietojärjestelmän pääkäyttäjä. 

 

10. Tarkastusoikeus  

Tapahtumaan ilmoittautuneella on oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on 

tallennettu (Henkilötietolaki 26§). Tarkastuspyyntö on toimitettava kirjallisesti ja allekirjoitettuna 

postitse rekisterin yhteyshenkilölle (yhteystiedot kohdassa 2.). 

 

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Tapahtumaan ilmoittautuneella on oikeus pyytää virheellisen tiedon korjaamista (Henkilötietolaki 

29§). Korjauspyyntö on toimitettava kirjallisesti ja allekirjoitettuna postitse rekisterin 

yhteyshenkilölle (yhteystiedot kohdassa 2.). 



 

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet: 

EU:n tietosuoja-asetuksen ja Henkilötietolain 30 § mukaiset oikeudet. 

 

13 Tietosuojaselosteen muuttaminen 

Yhdistys kehittää toimintaansa jatkuvasti. Tämän vuoksi Yhdistys pidättää oikeuden muuttaa tätä 

tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä verkkopalveluissaan. Muutosten syynä voi olla myös asiaan 

liittyvän lainsäädännön muuttuminen. Tämän vuoksi Yhdistys suosittelee rekisteröityjä tutustumaan 

tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti. Tämä tietosuojaseloste on voimassa toistaiseksi 

24.5.2018 alkaen. 

 


