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SELOSTE KÄSITTELYTOIMISTA  

1. Rekisterinpitäjä  
Nimi: ITF Taekwon-do Sonkal Veikkola ry 
Osoite: Lapinkyläntie 709, 02520 LAPINKYLÄ, FINLAND 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
Nimi: Jussi Somero 
Osoite/puh/email: Lapinkyläntie 709, 02520 LAPINKYLÄ, FINLAND, 040 551 7762, svtkd.jussi@gmail.com  

3. Rekisterin nimi 
ITF Taekwon-do Sonkal Veikkola ry:n henkilötietorekisteri 

4. Rekisterin kuvaus  
Yhdistyslaki (11§) velvoittaa yhdistyksen hallitusta pitämään yllä jäsenluetteloa, johon on merkittävä 
kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Jäsenluetteloa ylläpidetään seuran jäsenrekisterissä, johon 
kerätään myös muita henkilötietoja seuran sisäisen viestinnän sekä laskutuksen mahdollistamiseksi. ITF 
Taekwon-do Sonkal Veikkola ry:n henkilötietorekisteri muodostuu seuraavista komponenteista: 

 

 Jäsenien täyttämät paperiset henkilötietolomakkeet, joita säilytetään suojatusti seuran toimistossa 
 Laskutusohjelman sisältämät jäsentiedot laskutusta varten (tiedot kopioitu henkilötietolomakkeista) 
 Sporttisaitti eli seuran www-sivut sisältää henkilötietolomakkeista kopioidut jäsenien yhteystiedot 

seuran viestintää varten. Jäsenillä on mahdollisuus päivittää omia tietojaan osin itsenäisesti. 
 Seuran tietokoneelle tallennettu elektroninen käyntitaulukkolomake sisältää henkilötietolomakkeilta 

kopioituja jäsenien henkilötietoja harjoituksissa käyntien ja vyöarvojen seuraamiseksi 

 
 
Yllämainittujen lisäksi on huomioitavaa, että seura käyttää kommunikointiin Facebook:in ja WhatsApp:in 
tyyppisiä sovelluksia, jotka voivat tallentaa henkilön tietoja. Näitä tietoja hallitaan kyseisten sovellusten 
tietosuojakäytäntöjen mukaisesti. 
 
Seuran jäsenet hyväksyvät seuran henkilötietojen käsittelyä koskevat käytännöt ilmoittautumalla seuran 
jäseniksi. 
 
Rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijät saavat käyttöoikeuden rekisteröidyn tietoihin ainoastaan 
määräajaksi, rekisteröidylle ilmoitettuun käyttötarkoitukseen.  Määräaika päättyy, kun seuran jäsen 
ilmoittaa lopettavansa seuran jäsenyyden, on maksanut kaikki mahdolliset seuraan kohdistuvat taloudelliset 
velvoitteensa, eikä ole antanut erillistä suostumusta tietojen säilyttämiseen tulevaisuuden kommunikaatiota 
varten.  
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KERÄTTÄVÄT TIEDOT 
Jäsenrekisteriin kerätään seuraavat henkilötiedot:  
 

 Nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, vyöarvo, harjoituskäynnit 
 Alaikäisiltä harrastajilta huoltajan nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. 

5. Henkilötietojen käsittely ja käyttö 
TIETOJEN KÄYTTÖ 
Jäsenrekisterin käsittelijät käyttävät henkilön henkilötietoja ainoastaan anonymisoituna tilastotietona, 
seuran sisäisessä viestintä/tiedottamistarkoituksessa, laskutukseen liittyvissä toimissa, virhetilanteiden 
korjaamista varten, jäsenen taitojen kehittymisen ja / tai harjoituskertojen seuraamista varten. 
 
TIETOJEN VÄLITTYMINEN 
Mikäli tietojen käyttö ei perustu muuhun oikeusperusteeseen, kysytään rekisteröidyltä erikseen suostumus 
tietojen käyttöön, kyseisen palvelun käyttötarkoituksen mukaisesti (esim. seuran tehdessä leiri-,  kilpailu- 
tai muita tapahtumailmoittautumisia). 
 
  

7. Palveluntarjoajien sitouttaminen tietosuojaan 
 
Sporttisaitissa sijaitsevan jäsenrekisterin teknisestä toteutuksesta vastaa Suomen Olympiakomitean 
Markkinointi Oy. Tietosuoja-asioihin liittyvien kysymyksien vastauksiin ja kuvauksiin voi tutustua 
osoitteessa https://www.sporttisaitti.com/asiakastuki/kayttoehdot/. 

Jäsenrekisterin käsittelijät, kuten seuran vastuuhenkilö/henkilöt (kaikki, jolla on pääsy 
rekisteritietoihin) sitoutetaan sopimuksin seuran tietosuojaperiaatteisiin.  

8. Henkilötietojen tarkistaminen ja muokkaaminen 
Jäsenellä on oikeus tarkistaa ja muokata tietojaan jäsenrekisterissä. Rekisterinpitäjä voi muokata tietoja 
virhetilanteiden korjaamisen yhteydessä sekä jäsenen kehittymisen seuraamiseksi. Jäsenet voivat 
rajoitetusti muokata tietojaan Sporttisaitissa. Muissa tapauksissa jäsenet voivat kääntyä seuran 
yllämainittuun yhteyshenkilöön tietojensa tarkistamiseksi ja muokkaamiseksi. 

9. Omien tietojen poistaminen  
Rekisteröity voi muokata omia tietojaan ja/tai pyytää omien tietojen poistoa jäsenyyden päätyttyä. 
Jäsenrekisteristä poistetaan vuosittain jäsenet, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksua kyseessä olevalle 
kaudelle, eivätkä ole antaneet suostumustaan tietojen säilyttämiseen tulevaisuuden kommunikaatiota 
varten. 
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