Seloste henkilötietojen käsittelytoimista

1. Rekisterin pitäjä
Nimi: Rauman Voimailijat ry
Osoite: Kantolantie 1, 26410 KAARO
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi: Juuso Liukko, juuso.liukko@dnainternet.net
Osoite: Kantolantie 1, 26410 KAARO, www.raumanvoimailijat.com
3. Rekisterin nimi
Suomisport palvelun Rauman Voimailijat ry oma rekisteri.
Tämä tietosuojaseloste koskee Suomisport-palvelua ja seuran käsittelemiä Sporttitilin tietoja.
Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten seura käsittelee rekisterinpitäjänä henkilöiden
Sporttitilien tietoja.

4. Rekisterin kuvaus
Suomisport on Suomen Olympiakomitean ja suomalaisen urheiluyhteisön yhteinen urheilu- ja
liikuntapalvelu. Henkilö luo itselleen oman asiointitilin eli Sporttitilin Suomisportpalveluun. Sporttitilillä henkilöt asioivat palvelussa sekä hallinnoivat My Data -periaatteen
mukaisesti itse omia tietojaan.
Sporttitiliä käyttämällä rekisteröity voi hankkia palvelussa tarjolla olevia erilaisia liikunta- ja
urheilupalveluja kuten kilpailulisenssejä, vakuutuksia, seurajäsenyyksiä ja seurojen tuotteita ja
palveluja sekä ilmoittautua erilaisiin tapahtumiin. Sporttitilin avulla henkilö voi hallinnoida
omaa ja huollettaviensa sporttiarkea verkkopalvelussa ja mobiilisovelluksessa.

KERÄTTÄVÄT TIEDOT
Suomisportin Sporttitilille kerätään seuraavat henkilötiedot: nimi, henkilötunnus,
kansalaisuus, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja postiosoite. Jos rekisteröityjä hoitaa
asioita huollettavansa puolesta Suomisport-palvelussa, kerää Suomisport-palvelu huollettavan
vastaavat tiedot.
5. Henkilötunnuksen antamisen perusteet ja henkilötunnuksen käyttö
Henkilötunnus toimii tiliä luodessa ainoastaan henkilön yksilöinnin välineenä, minkä pohjalta
jokainen saa itselleen henkilökohtaisen Sportti-ID:n ja Sporttitilin. Henkilötunnuksen
kerääminen yksilöintiä varten on palvelussa tarpeellista ja lainmukaista.

Sporttitilin luonnin yhteydessä kysyttävää henkilötunnusta ei välitetä tai käsitellä Suomisportpalvelussa. Suomisport-palvelun henkilötietojen käsittelijät eivät näe, eivätkä käsittele
rekisteröityjen henkilötunnuksia. Henkilötunnus näkyy tarvittaessa vain Suomisportpalvelun pääkäyttäjälle virhetilanteiden korjaamista varten.
6. Henkilötietojen käsittely ja käyttö
Seurapalvelun yleiset periaatteet
Sporttitilin henkilötietojen käsittely tapahtuu niiden palveluntarjoajien henkilötietojen
käsittelijöiden toimesta, joille on myönnetty järjestelmän käyttöoikeus. Henkilötietojen
käsittelijät saavat käyttöoikeuden rekisteröidyn tietoihin ainoastaan määräajaksi,
rekisteröidylle asioinnin yhteydessä ilmoitettuun lainmukaiseen käyttötarkoitukseen. Jokainen
henkilötietojen käsittelijä on sitoutettu käyttöehdoin Suomisportin käyttöön ja tietosuojaan.
Suomisport-palvelun pääkäyttäjä käsittelee henkilötietoja tarvittaessa rekisterin ylläpitoon sekä
virhetilanteiden korjaamiseen liittyvissä asioissa. Suomisport-palvelu voi käyttää rekisteröityjän
henkilötietoja informoidakseen rekisteröityneitä itse Suomisportissa tarjolla
olevista liikunnallista elintapaa edistävistä asioista, tavaroista tai palveluista.
Rauman Voimailijat ry:n osalta
Tietojen käsittely perustuu yhdistysten jäsenten osalta Rauman Voimailijat ry:n oikeutettuun
etuun eli yhdistyksen jäsenyyteen. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on:
 ylläpitää Yhdistyslain mukaista jäsenluetteloa
 jäsenasioiden hoito, kuten tiedottaminen, yhteydenpito, palkitseminen, kilpailutoiminta,
jäsenmaksujen hallinta sekä kurinpidolliset toimet
 harrastustoiminnan, tapahtumien sekä keskustelu- ja koulutustilaisuuksien järjestäminen
 Rauman Voimailijoiden ja jäsenen välinen markkinointi
 toiminnan kehittäminen, tilastointi ja raportointi
Rauman Voimailijoiden toimihenkilöillä ja valmentajilla on mahdollisuus nähdä jäsenen tiedot
valmentamansa ryhmän osalta niiltä osin, kuin se valmennustehtävän hoitamiseksi on
tarpeellista.
Tietojen käsittely perustuu toimihenkilöiden (ml. joukkueen johtaja, ohjaaja, valmentaja,
tiedottaja) osalta Rauman Voimailijoiden oikeutettuun etuun, eli sovittuun yhteistyöhön.
Rauman Voimailijoiden johtokunnalla ja sen lukuun toimivilla jäsenillä on vaitiolovelvollisuus
liittyen kaikkiin jäsen- ja asiakastietoihin. Johtokunta ja tarvittavat jäsenet ovat saaneet
koulutusta ja ohjeistusta tietojen asianmukaisesta ja turvallisesta käsittelystä.
Tietojen luovuttaminen
Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei asianosaisen
kanssa yhdessä toisin sovita.

Rauman Voimailijoilla on oikeus käyttää tai luovuttaa tietoja seuran ulkopuoliselle taholle,
mikäli se on tarpeen lain johdosta, teknologian suojaamiseksi, oikeusvaateilta
puolustautumiseksi tai niiden esittämiseksi.
Ilmoittautumalla ja osallistumalla yhdistyksen järjestämään toimintaan, kuten esimerkiksi
kilpailut ja koulutukset, jäsen antaa yhdistykselle oikeuden julkaista osallistuja-, sarja- ja
tuloslistat yhdistyksen nettisivuilla sekä asettaa nähtäville tapahtumapaikalle.

7. Palveluntarjoajien sitouttaminen tietosuojaan
Olympiakomitealla on teknisen toimittajan Vincit Oy:n kanssa toimitussopimus, jossa
noudatetaan seuraavien sopimusten mukaisia tietoturvan ja tietosuojan sekä henkilötietojen
käsittelyn ehtoja IT2015 YSE-yleiset sopimusetoja (kohta 8) ja sopimus IT2015 ETPerityisehtoja tietoverkon välityksellä toimitettavista palveluista (kohdat 13 ja 14) sekä IT2018
EHK – yleisehtoja. Vincit täyttää ISO-9001 standardin.
Maksupalvelujen tarjoajan, Svea Payments Oy:n kanssa noudatetaan palvelun yleisten
sopimusehtojen (verkkokauppias), kohdassa 10 Toiminnallisuus ja tietoturva, ehtoja sekä
sopimuksen liitteen ehtoja.
Kaikki palvelun tarjoajat eli muut rekisterinpitäjät ja käsittelijät sitoutetaan sopimuksin
Suomisportin tietosuojaperiaatteisiin.
8. Henkilötietojen tarkistaminen ja muokkaaminen
Palveluun rekisteröitynyt käyttäjä näkee itse omat tietonsa omalta Sporttitililtä ja voi
hallinnoida ja ylläpitää niitä. Suomisport-palvelun pääkäyttäjä voi muokata tietoja
virhetilanteiden korjaamisen yhteydessä.
9. Omien tietojen poistaminen
Suomisportin palveluntarjoajilla (lajiliitto, seura) on oikeus rekisteröidyn henkilötietojen
käyttöön kyseisen palvelun voimassaolon ajan. Voimassaoloaika on palvelun toimintakausi
lisättynä 13 kuukauden siirtymäajalla. Tämän jälkeen palvelulla ei ole yhteyttä henkilön
Sporttitiliin.
Rekisteröityjän henkilötiedot jäävät Suomisport-palveluun henkilön
omalle Sporttitilille. Järjestelmä poistaa automaattisesti sellaisten Sporttitilien
henkilötiedot, joissa ei ole ollut toimintaa viiteen vuoteen. Rekisteröityjä voi pyytää
Sporttitilin poistoa siirtymäaikojen päätyttyä osoitteesta:
suomisport@olympiakomitea.fi.

