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1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Suomen Jääpalloliitto ry
Osoite: Maapadontie 3 LT2, FIN 00640 Helsinki

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi: Suomen Jääpalloliitto ry
Osoite: Maapadontie 3 LT2, FIN 00640 Helsinki
kristina.koskela@finbandy.fi

3. Rekisterin nimi
Suomisport.fi henkilö- ja organisaatiorekisteri.

4. Rekisteröityjen ryhmä
Suomen Jääpalloliiton ja sen alaisuudessa toimivien seurojen sekä joukkueiden henkilö- ja organisaatiorekisteri:
Suomisport on Suomen Olympiakomitean ja suomalaisen urheiluyhteisön yhteinen urheilu- ja
liikuntapalvelu. Suomisport palvelun kautta rekisteröity voi hankkia erilaisia liikunta- ja urheilupalveluja
kuten kilpailulisenssejä, vakuutuksia ja seurajäsenyyksiä sekä ilmoittautua erilaisiin tapahtumiin. Henkilö
hallinnoi itse omia tietojaan ja rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijät saavat käyttöoikeuden
rekisteröidyn tietoihin ainoastaan määräajaksi, rekisteröidylle ilmoitettuun käyttötarkoitukseen.
•

•

Henkilörekisteri: Suomen Jääpalloliiton sekä seurojen henkilöjäsenet (liikkujat).
o Jokaisella seuralla on pääsy omiin henkilöjäseniinsä ja lisäksi liitoilla on pääsy kyseisen
liiton alla olevien seurojen jäseniin. Olympiakomitealla on katto-organisaationa pääsy
kaikkien sen alaisuudessa toimivien liittojen ja seurojen jäseniin.
Organisaatiorekisteri: Suomen Jääpalloliitto sekä sen alaisuudessa toimivat organisaatiot (seurat)
sekä näihin liitetyt tehtävänhaltijat, kuten “puheenjohtaja”, “rahastonhoitaja” jne.
o Jokaisella organisaatiolla on pääsy omaa organisaatiotaan sekä sen tehtävänhaltijoita
koskeviin tietoihin.

Kerättävät tiedot
Rekisteröidyn omaa palvelujen hallintaa varten Suomisport- profiiliin kerätään seuraavat
henkilötiedot:
•
•

Kieli, nimi, henkilötunnus, kansalaisuus, Suomisport-ID-tunnus, puhelinnumero,
sähköpostisoite, osoite ja maa
Jos rekisteröityjä haluaa tehdä hankintoja huollettavansa puolesta Suomisport-palvelussa
kerää Suomisport huollettavan vastaavat tiedot

5. Henkilötunnuksen antamisen perusteet ja
henkilötunnuksen käyttö
Palveluun rekisteröidytään sähköpostilla tai matkapuhelinnumerolla. Henkilötunnus pyydetään
rekisteröitymisen yhteydessä. Henkilötunnuksen avulla palvelu identifioi yksiselitteisesti rekisteröidyt
henkilöt. Identifiointi on rekisteröityjän oma etu, sillä näin palvelu tunnistaa henkilön ja varmistaa. ettei
oma henkilöllisyys mene sekaisin toisen rekisteröityjän kanssa. Henkilötunnuksen kerääminen
yksiselitteiseen identifiointiin on palvelussa tarpeellista ja lainmukaista.
Suomisport-rekisterin käsittelijät eivät näe eivätkä käsittele rekisteröityjen henkilötunnuksia.
Henkilötunnus näkyy vain rekisteröityjälle itselleen sekä Suomisport-järjestelmän pääkäyttäjälle.

6. Henkilötietojen käsittely
Suomen Jääpalloliitto käyttää henkilötietoja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

henkilöiden rekisteröintiin
kilpailulisenssin henkilötietojen hyödyntämiseen erillisessä kilpailujärjestelmässä
kilpailutoiminnan toteuttamiseen (ottelupöytäkirjat, pelaajasiirrot)
tulospalvelun ylläpitoon ja tilastojen julkaisuun
analysointiin ja tilastointiin
tapahtumailmoittautuminen
asiakaspalvelun ja toiminnan toteuttaminen ja kehittäminen
vakuutustietojen välittäminen vakuutusyhtiölle
sähköinen viestintä (lajiin liittyvät tiedotteet rekisteröidyille)
jäsenyyksiin tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten: lisenssit; jäsenyydet; meriitit;
koulutukset; tapahtumat; asiakkuuden alkamisajankohta.
Henkilöjäsenellä̈ on oikeus kieltää̈ tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin kirjautumalla
Suomisport-palveluun ja muokkaamalla siellä omia asetuksiaan

Kerättyjä tietoja käsitellään sovellettavan lainsäädännön, kuten Suomen henkilötietolain (523/1999)
mukaisesti.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Suomen Jääpalloliitto ry voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja
velvoittamissa rajoissa seuraavasti:
•
•

Rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella;
Suomen Jääpalloliiton alle kuuluville organisaatioille (seurat) sekä valtuutetuille kolmansille
osapuolille siinä määrin, kuin ne osallistuvat tässä rekisteriselosteessa mainittujen
käyttötarkoitusten toteuttamiseen. Suomen Jääpalloliitto velvoittaa mainitut tahot pitämään kaikki
niille luovutetut henkilötiedot salassa ja turvaamaan henkilötietosi riittävällä tavalla

8. Tietojen säilyttämisaika
Rekisteröityjän profiilitiedot jäävät Suomisport- järjestelmään ja niitä säilytetään vain niin kauan kuin on
tarpeen edellä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön ja
Suomen Jääpalloliiton eri sääntöjen mukaisesti.
Viiden vuoden sisällä järjestelmä poistaa automaattisesti passiivisten käyttäjien tiedot rekisteristä.

9. Luovutukset EU- ja ETA -maiden ulkopuolelle:
•
•
•

Tietoja ei luovuteta EU:n / ETA:n ulkopuolelle
Teknisistä ja tietojen käyttöön liittyvistä käytännöllisistä syistä johtuen tietoja saatetaan säilyttää
Suomen Jääpalloliiton käyttämien ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelimilla ja nämä
ulkopuoliset palveluntarjoajat saattavat käsitellä tietoja Suomen Jääpalloliiton lukuun.
Tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolakia (523/1999) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston
antamaa henkilötietodirektiiviä (95/46/EY).

Edellä mainittuja oikeuksia voidaan käyttää ottamalla yhteyttä Suomen Jääpalloliitto ry:hyn tämän
rekisteriselosteen alussa mainittuja yhteystietoja käyttäen.

10. Rekisteröityjen oikeudet
Rekisteröidyillä on lain asettamissa rajoissa oikeus
a) tarkastaa, mitä tietoja Suomen Jääpalloliitto on hänestä kerännyt;
b) vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai
poistamista
c) kieltää Suomen Jääpalloliittoa käsittelemästä henkilötietojaan suoramarkkinointia sekä markkina- ja
mielipidetutkimuksia varten.
Edellä mainittuja oikeuksia voidaan käyttää ottamalla yhteyttä Suomen Jääpalloliittoon rekisteriselosteen
alussa mainittuja yhteystietoja käyttäen.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet
Paperista aineistoa säilytetään lukitussa tilassa. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa
ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että ATK-järjestelmään tallennettuihin rekisterin
sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne rekisterinpitäjän työntekijät,
joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus. ATK-järjestelmä on suojattu käyttöjärjestelmän
suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä
käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä.

