
# Kankaanpään seudun Leisku ry:n jäsen- ja 
yhteistyökumppanirekisterin tietosuojaseloste 

Laatimispäivä:  21.1.2020 

## 1. Rekisterinpitäjä 
Kankaanpään seudun Leisku ry, y-tunnus 0133627-8, osoite Torikatu 5 huon. 24, 38700 Kankaanpää, 

puh. 02 578 9225, sähköposti palaute@leisku.fi. 

## 2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö ja yhteystiedot 
Heikki Jaakkola, heikki.jaakkola@leisku.fi, 040-500 6228. 

## 3. Rekisterin nimi 
Jäsen- ja yhteistyökumppanirekisteri. 

## 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste 
Tietojen käsittely perustuu yhdistysten jäsenten osalta Kankaanpään seudun Leisku 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  

● toiminnan kehittäminen, tilastointi ja raportointi. 

Tietojen käsittely perustuu toimihenkilöiden (ml. joukkueen/ryhmän johtaja, ohjaaja, valmentaja, 

tiedottaja) osalta Kankaanpään seudun Leisku ry:n oikeutettuun etuun eli sovittuun yhteistyöhön. 

Henkilötietojen käsittely perustuu yhteistyökumppaneiden osalta sopimukseen tai Kankaanpään 

seudun Leisku ry:n oikeutettuun etuun (suoramarkkinointi) ja henkilötietojen käyttötarkoitus on 

Kankaanpään seudun Leisku ry:n yhteistyökumppaneiden välisen yhteistyösuhteen hoitaminen, 

kehittäminen ja tilastointi. 

## 5. Rekisterin tietosisältö ja rekisteröityjen ryhmät 
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Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja yhdistyksen henkilöjäsenistä:  

● Yhdistyslain 11 §:n vaatimat henkilötiedot eli jäsenen nimi sekä kotipaikka 

● Demografiatiedot, kuten ikä tai syntymäaika ja sukupuoli 

● Alaikäisen jäsenen osalta  

○ Tarpeelliset huoltajan suostumukset esim. jäsenyyteen, tietojen julkaisemiseen, 

harrastustoimintaan ja palveluiden käyttöön liittyen  

○ Alaikäisen huoltajan nimi ja yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, 

puhelinnumero)  

● Jäsenyyteen liittyvät tiedot, kuten jäsennumero, jäsentyyppi, jäsenmaksuihin ja muihin 

laskuihin liittyvät tiedot  

● Yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero) 

● Valokuva 

● Tiedot osallistumisesta jäsen- ja harrastustoimintaan sekä keskustelu- ja 

koulutustilaisuuksiin 

● Palkan- ja palkkionmaksuun liittyvät yksilöivät tiedot, kuten henkilötunnus 

● Muut rekisteröidyn itsensä luovuttamat henkilötiedot, esimerkiksi järjestyksenvalvojakortin, 

hygieniapassin yms. tiedot 

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja toimihenkilöistä:  

● Yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)  

● Laskuihin liittyvät tiedot  

● Valokuva  

● Tiedot osallistumisesta harrastustoimintaan sekä keskustelu- ja koulutustilaisuuksiin 

● Palkan- ja palkkionmaksuun liittyvät yksilöivät tiedot, kuten henkilötunnus 

● Muut rekisteröidyn itsensä luovuttamat henkilötiedot, esimerkiksi järjestyksenvalvojakortin, 

hygieniapassin yms. tiedot 

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja yritysten ja yhteisöjen päättäjistä ja yhteyshenkilöistä: 

● Nimi, titteli, yritys, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero 

## 6. Säännönmukaiset tietolähteet 



Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään esim. jäseneksi liityttäessä tai jäsenyyden tai yhteistyön 

aikana. Tietoja voidaan saada myös Suomen Urheiluliiton rekistereistä ja kilpailujärjestelmistä. Jäsen 

on velvollinen ilmoittamaan muuttuneet tietonsa Kankaanpään seudun Leisku ry:lle. 

Henkilötietoja voidaan kerätä ja kerättyjä henkilötietoja päivittää myös henkilötietoja koskevia palveluja           

tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä, kuten yhteystietojen päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta tai          

yrityksiltä, esimerkiksi VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden      

yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä 

## 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n 
tai ETA-alueen ulkopuolelle 
Jäsenrekisteriin tallennettuja rekisteröityä koskevia tietoja luovutetaan Suomen Urheiluliitolle 

urheilutoimintaan osallistumiseen vaadittavan lisenssin rekisteröimistä ja hallinnointia varten, ja 

käsitellään Suomen Urheiluliiton ylläpitämässä yleisurheilurekisterissä. Lisätietoja Suomen Urheiluliiton 

noudattamasta tietosuojakäytännöstä voit saada osoitteesta www.yleisurheilu.fi. 

Tietoja ei myydä tai luovuteta pääsääntöisesti kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja kolmansille 

osapuolille vain seuraavissa tapauksissa. 

● Voimme luovuttaa henkilön tietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien 

vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla. 

● Voimme luovuttaa tietoja tilastollista, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, 

että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa. 

● Jos henkilö on erikseen antanut suostumuksensa seuran yhteistyökumppaneiden sähköiseen 

suoramarkkinointiin, voidaan henkilön tietoja luovuttaa tarkoin valituille yhteistyökumppaneille 

markkinointitarkoituksiin. 

● Henkilötietoja voidaan luovuttaa seuran yhteistyökumppaneille seuran jäsenyyteen liittyvien 

toimenpiteiden ja palveluiden toteuttamiseksi. 

Rekisterinpitäjä käyttää ulkoisen palveluntarjoajan (Taikala Oy, myClub-palvelu) sähköistä 

jäsenpalvelua, jonka avulla rekisterinpitäjä hallinnoi jäsen- ja yhteistyökumppanirekisteriä, laskutusta, 

tapahtumailmoittautumisia, läsnäoloseurantaa ja jäsenviestintää. 

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Seura voi kuitenkin 

käyttää henkilötietojen käsittelyssä myös palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat Euroopan unionin tai 

Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen 

ulkopuolelle toteutetaan aina jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella: 



● Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä 

tietosuojan taso; 

● Seura on toteuttanut asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen siirtämiseksi käyttämällä 

Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Rekisteröidyllä on 

tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla seuraan yhteyttä 

Yhteydenotot-kohdassa kuvatun mukaisesti; tai 

● Rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa siirtämiseksi, tai 

henkilötietojen siirtämiselle on olemassa muu lainmukainen peruste. 

Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä näiden palveluiden toteuttamiseksi. 

Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina 

voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen 

lainsäädännön mukaisesti. 

Käytämme tässä tietosuojakäytännössä eriteltyjen tarkoitusten mukaisessa tietojenkäsittelyssä 

kumppaneita ja voimme tässä yhteydessä siirtää käsittelemiämme henkilötietoja EU- tai ETA-alueen 

ulkopuolelle kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä noudattaen. Niiden maiden osalta, joissa ei ole 

taattu tietosuojan riittävää tasoa, siirrot perustuvat asianmukaisiin suojatoimiin, kuten Euroopan 

komission  tai valvontaviranomaisen hyväksymiin vakiosopimuslausekkeisiin. Voit pyytää tietoja näistä 

asianmukaisista suojatoimista ottamalla yhteyttä kohdassa 2 mainittuun yhteyshenkilöömme. 

## 8. Suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika 
Rekisteri säilytetään lukitussa tilassa ja se on suojattu salasanalla. Rekisterin tietoihin on pääsy vain 

määritellyillä henkilöillä heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa.  

Rekisterin tietoja säilytetään niin kauan, kuin ne ovat tarpeen rekisterin tarkoituksen toteuttamiseksi.  

● Kun yhdistyksen jäsenen tai toimihenkilön asiakassuhde tai muu henkilötietojen 

käsittelyperuste on päättynyt, käyttäjän henkilötiedot poistetaan pyydettäessä.  

● Yritysten ja yhteisöjen päättäjien ja yhteyshenkilöiden henkilötietoja säilytetään niin kauan 

kuin ne ovat tarpeen laskutuksen, sponsoroinnin tai yhteistyön kannalta. Muutoin 

henkilötietoja päivitetään. 

myClub-palvelun (www.myclub.fi) tiedot on tallennettu tietokantapalvelimelle, jonne pääsy vaatii 

käyttäjätunnuksen ja salasanan sekä tietokantapalvelimen osoitteen. myClub-palvelun sisältämät tiedot 



sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tallennetut tiedot varmennettu 2 kertaisella 

tietokantavarmennuksella, joka on vahvasti salattu. 

myClub-palveluun sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Käyttäjätunnus 

ja salasana on vahvasti salattu ja vain rekisteröidyn henkilön omassa tiedossa. Kaikki tietoliikenne 

järjestelmässä on SSL-suojattu. 

## 9. Rekisteröidyn oikeudet 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus 

vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa 

kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.  

Muut oikeudet:  

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja 

suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen 

ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan sähköpostiosoitteeseen. 

 

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää 

tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. 

 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää siirtämään hänen tietonsa yleisesti käytössä olevassa 

siirtomuodossa toiseen järjestelmään. Oikeus koskee vain tietoja, jotka rekisteröity on itse toimittanut. 

Tietojen siirtopyynnöstä tulee ilmoittaa kirjallisesti yllä olevaan sähköpostiosoitteeseen. 

 

Rekisteröidyllä on aina oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla käsittelemme 

rekisteröidyn henkilötietoja. Valitus tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla tavalla suoraan 

toimivaltaiselle viranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu. Tietosuojavaltuutetun 

verkkosivut löydät täältä: http://www.tietosuoja.fi/fi/index.html 

 

http://www.tietosuoja.fi/fi/index.html

