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1. Tietosuojaseloste
Ilmoittautumiset tapahtumiin ja seuran jäsentiedot
2. Rekisterinpitäjä
Orimattilan Judoseura
Osoite: Erkontie 23 ak, 16300 Orimattila
Puhelin 044 551 55 44
Sähköposti: judo@orimattilanjudo.net
3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Yhteyshenkilönä toimii seurassa tapahtumaa hoitava henkilö ja seuran puheenjohtaja, sekä sihteeri.
Yhteyshenkilön tiedot ilmoitetaan erikseen jokaisen tapahtuman kutsussa.
4. Seuran tietosuojavastaava
Puheenjohtaja
Yhteystiedot, ks. kohta 2
5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Orimattilan Judoseuran jäsenrekisteri, sekä seuran järjestämiin
tapahtumiin ilmoittautuminen, tapahtumaan liittyvien järjestelyiden hallinnointi ja tiedottaminen sekä
mahdollisten tapahtumaan liittyvien palautteiden kerääminen.
Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun (yleisen tietosuoja-asetuksen 6
artikla 1 kohta f alakohta).
6. Käsiteltävät henkilö-tietoryhmät ja henkilötiedot
Rekisteröityjä ovat tiettyyn Orimattilan Judoseuran jäseneksi haluavat, sekä seuran järjestämään
tilaisuuteen ilmoittautuneet henkilöt.
Ilmoittautumisen yhteydessä voidaan kerätä seuraavia rekisteröidyltä itseltään saatavia tietoja:
o
o
o
o

Etu- ja sukunimi
Syntymäaika, henkilötunnus vain vakuutusta varten
Osoitetiedot
Sähköpostiosoite

o
o
o
o
o

Puhelinnumero
Seura jota edustaa
Judotiedot mm. ikäluokka, vyöarvo, paino yms.
Erityisruokavalio, sairaudet
Alaikäiseltä vanhempien etu- ja sukunimi, sekä yhteystiedot

Orimattilan Judoseura noudattaa henkilötietoja kerätessään yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttämää
tietojen minimoinnin periaatetta. Ilmoittautumisen yhteydessä rekisteröidyltä kerätään ainoastaan ne
tiedot, jotka ovat tarpeen kyseiseen tapahtumaan ilmoittautumiseksi ja osallistumiseksi.
7. Henkilötietojen vastaanottajat
Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta seuran ulkopuolelle. Jäsenrekisteri liitetään Suomen
judoliiton jäsenrekisteriin (SuomiSport), jota hallinnoi Suomen Olympiakomitea ja heillä on omat
tietosuojaselosteet. Tapahtuman järjestäminen saattaa kuitenkin edellyttää tietojen luovuttamista
tapahtuman järjestelyyn osallistuvalle taholle mm. Judoliitto, Olympiakomitea, urheiluakatemiat.
Mikäli ilmoittautuminen toteutetaan Suomen judoliiton judoshiai ohjelmalla, tiedot luovutetaan
henkilötietojen käsittelijänä toimivan judoliiton palvelimelle.
Judoliiton palvelimet sijaitsevat Suomessa. Palvelun tuottamiseksi judoliitto voi käyttää alihankkijoita.
(Lisätietoa saatavilla www.judoliitto.fi.)
8. Tietojen siirrot kolmansiin maihin
Kilpailu- tai leirimatkoilla kolmansiin maihin seura voi luovuttaa henkilötietoja tapahtuman järjestäjälle vain
nimi- sekä yhteystiedot. Muita henkilötietoja ei luovuteta tai siirretä kolmansiin maihin.
9. Tietojen säilyttäminen ja poistaminen
Seura käsittelee henkilötietoja niin kauan, kun henkilö on seuran jäsenenä tai kun se on tarpeen
tapahtumaan osallistumiseksi, tapahtumasta tiedottamiseksi tai tapahtumaan liittyvän palautteen
keräämiseksi.
Tapahtumaan ilmoittautuneiden tiedot poistetaan viimeistään kolmen kuukauden kuluttua viimeisestä
tapahtumaan liittyvästä henkilötietojen käsittelytarpeesta (esimerkiksi palautteiden kerääminen).
Mahdolliset paperikopiona olevat tiedot poistetaan samalla, kun tiedot poistetaan sähköisiltä alustoilta.
10. Henkilötietojen suojaaminen
Henkilötietoja seurassa käsittelevät vain jäsen asioihin ja tapahtuman järjestämiseen osallistuvat henkilöt.
Sähköisessä muodossa olevat tiedot ovat teknisesti ja organisatorisesti suojattu ulkopuoliselta käytöltä.
Mahdollisia sähköisestä järjestelmästä otettuja paperisia tulosteita säilytetään lukituissa tiloissa.
Judoliittoon kerättävät tiedot on suojattu judoliiton toimesta.
11. Rekisteröidyn oikeudet
Oikeus saada pääsy tietoihinsa (tarkastusoikeus) ja tarkastusoikeuden käyttäminen (15 artikla)
Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja tai tieto siitä, että
tietoja ei käsitellä.
Tarkastusoikeutta koskeva pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjälle (yhteystiedot tämän selosteen kohdassa 2).
Tarkastusoikeuden käyttämiseksi rekisteröidyn on ilmoitettava tarkastusoikeuden toteuttamiseksi
tarvittavat tiedot, esimerkiksi nimi ja tietyn tapahtuman tiedot.

Tarvittaessa rekisterinpitäjällä on oikeus pyytää rekisteröidyltä lisätietoja henkilöllisyyden varmentamiseksi.
Oikeus tietojen oikaisemiseen ja oikeus tietojen poistamiseen (16 ja 17 artiklat)
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa oikaisua ja tietojensa poistamista. Tietojen oikaisua tai
poistamista koskeva pyyntö esitetään kirjallisesti rekisterinpitäjälle (kohta 2). Pyynnön yhteydessä
rekisteröidyn on esitettävä, miltä osin tiedot ovat virheellisiä tai millä perusteella tiedot on poistettava.
o
o

Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä (18 artikla)
Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus rajoittaa tietojensa käsittelyä.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:
o
o
o

rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden
henkilötietojen käsittely on lainvastaista, mutta rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista
ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista
rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity
tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Rajoittamista koskeva pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjälle.
Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä
o
o

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen
tilanteeseensa liittyvällä perusteella.
Rekisteröidyn vastustaessa henkilötietojen käsittelyä, rekisterinpitäjän on lopetettava
henkilötietojen käsittely, paitsi jos
o rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu
syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai
o käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Henkilötietojen vastustamisoikeutta koskeva pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjälle.
12. Oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi
Jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan henkilötietoja koskevaa
lainsäädäntöä, rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.
Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot:
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Puhelin: 0295 666 700
Sähköposti: tietosuoja@om.fi
Verkkosivut: www.tietosuoja.fi
13. Tietosuojaselosteen saatavilla pito
Tietosuojaseloste on rekisteröidyn saatavilla tapahtumaan ilmoittautumisen yhteydessä ja saatavilla
tapahtuman järjestäjältä tai rekisterinpitäjältä.
Tietosuojaseloste talletetaan seuran internet sivuille orimattilanjudo.net.

