
 

 

 

Tietosuojakäytännöt 

 

1. Rekisterinpitäjä  

Suomen Jääpalloliitto ry 

Maapadontie 3 LT 2, 00640 Helsinki 

 

(Myöhemmin ”Jääpalloliitto” tai ”me”) 

 

Toimimme rekisterinpitäjänä niille henkilötiedoille, joita keräämme jäsenistämme, kausikortti- tai muista 

asiakkaistamme taikka muista sellaisista rekisteröidyistä, joilla on toimintaamme muu asiallinen yhteys. 

Rekisterinpitäjänä olemme vastuussa näistä meille annetuista henkilötiedoista ja niiden käsittelystä. 

Tietosuojassa kyse on luottamuksesta, ja yksityisyytesi sekä henkilötietojesi suojaaminen on meille 

ensiarvoisen tärkeää. Sen vuoksi keräämme henkilötietojasi vain niissä määrin, kuin tarvitsemme niitä 

ylläpitääksemme ja hoitaaksemme jäsen- tai asiakassuhdettamme tai muuta niihin verrattavaa 

suhdettamme. Tässä tietosuojakäytännössä on käsitelty niitä periaatteita, joita noudatamme henkilötietoja 

käsitellessämme. 

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Yhteyshenkilön nimi 

Suomen Jääpalloliitto 

Maapadontie 3 LT 2, 00640 Helsinki 

Sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero 

 

3. Henkilötietojen käyttötarkoitukset  

 

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksen taikka Jääpalloliitto ja jäsenen välisen jäsensuhteen 

taikka muun asiallisen yhteyden perusteella, jolloin lainmukainen käsittelyperuste on rekisterinpitäjän 

oikeutettu etu, etenkin seuraaviin käsittelyn tarkoituksiin: 

Hoika henkilö-, lisenssi- ja jäsenrekisteri 

• Jäsenyyksien ylläpito (seura- ja henkilörekisteri)  

• Lisenssin ja vakuutuksen hankinta 

• Vakuutustietojen välittäminen vakuutusyhtiölle 

 

SSW Torneopal Taso kilpailu- erotuomaritoiminnan rekisteri 

• Kilpailutoiminnan toteuttaminen (esim. lisenssitiedot, ottelupöytäkirjat) 

• Erotuomariasettelut 

• Tulospalvelun ylläpito ja tilastojen julkaisu 

• Analysointi ja tilastointi 

 



 

 

FIB netkix pelaajasiirrot 

• Kansainväliset pelaajasiirrot 

 

Visma /Netvisor taloushallinnon ohjelma 

• Asiakasrekisterit 

• Palkka-, palkkio- ja kulukorvaukset 

 

Palkka.fi palkanlaskenta 

• Työntekijätiedot 

• Palkka-, palkkio- ja työkorvaukset 

 

Verohallitus 

• Vuosi-ilmoitukset 

 

Muuta 

• Tapahtumat (maaottelut, koulutus, leirit) 

• Sähköinen jäsenviestintä 

• Asiakaspalvelun ja toiminnan toteuttaminen 

     

4. Käsiteltävät henkilötietojen ryhmät 

Keräämme rekisteröityneistä vain sellaisia tietoja, jotka ovat välttämättömiä kohdassa 2. mainittujen 

käsittelyn tarkoitusten toteuttamiseksi. 

Käsittelemme rekisteröidystä seuraavia käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja tai 

henkilötietojen ryhmiä: 

• yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet,  

• rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä 
tunnus, 

• demografiatiedot, kuten ikä, sukupuoli ja äidinkieli, 
• mahdolliset luvat ja suostumukset 

• jäsen- ja sopimussuhdetta koskevat tiedot, kuten, laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, 
tieto vanhempainvastuunkantajasta 

• ilmoittautumiset 
• pelaajasiirrot kansalliset ja kansainväliset 
• kasvattajamaksukorvaukset 
• lisenssi- ja vakuutustiedot 
• ottelutilastot, kuten, ottelut, maalit, rangaistukset, ulosajot ja muut ottelutapahtumaan liittyvät 

tilastointitiedot 

• seuran ja henkilön kilpailutoimintaan liittyvät tiedot sekä muut asiakkaan suostumuksella kerätyt 
tiedot, kuten henkilön kuva 

• palkan- ja palkkionmaksuun liittyvät yksilöivät tiedot, kuten henkilötunnus, tilitiedot, vuosi-

ilmoitukset, verokortti 

• työterveyden hoitoon liittyvät henkilötiedot 

• allergiat/erityisruokavaliot (tapahtumat, leirit, koulutukset) 

• testitulokset urheilijoilta 

• pituus, paino, vaatekoko (maajoukkue-urheilijoilta ja muilta vapaaehtoistoimijoilta) 

• passin tiedot (kansainvälisiin kilpailuihin osallistuvilta) 

• viisumitietoja 



 

 

5. Säännönmukaiset tietolähteet 

• jäseneltä itseltään suoraan järjestelmään, sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella, tai muulla 
vastaavalla tavalla, 

• joukkueen toimihenkilöltä, kouluttajalta, leirivastaavalta 

• rekisterinkäsittelijän (esim. seurakäyttäjän) tai toimihenkilön (esim. erotuomarin) syöttäminä 
• evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla 
• Suomen Jääpalloliiton rekistereistä (Hoika) ja kilpailujärjestelmistä (esim. Taso) 
 

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 
 
 

6. Tietojen säilytysaika 

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen kohdassa 2 määriteltyjen tarkoitusten 

toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Leirien, kilpailuiden (poikkeus 

tulosarkistot) ja niihin rinnastettavien tapahtumien henkilötietoja tulemme säilyttämään yhden (1) vuoden 

tapahtuman päättymisen jälkeen. Tämän jälkeen tiedot tuhotaan asianmukaisesti. 

Ellei rekisteröity ole kirjautuneena käyttänyt seuran sähköisiä palveluita tai avannut uutiskirjeitä viimeisen 

kahdentoista (12) kuukauden aikana, ja käyttäjän asiakassuhde tai muu henkilötietojen käsittelyperuste on 

päättynyt, käyttäjän henkilötiedot poistetaan ja muutetaan sellaiseen muotoon, ettei tiedon kohde ole 

niistä enää tunnistettavissa. 

Voimme kuitenkin olla velvoitettuja säilyttämään joitakin käyttäjän henkilötietoja noudattaaksemme 

kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen 

käsittelyperusteen päättymisen jälkeen. 

 

7. Henkilötietojen käsittelijät 

Rekisterinpitäjän työntekijät voivat käsitellä henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön 

mukaisesti. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin 

takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään kulloinkin voimassa olevan 

tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti tässä tietosuojakäytännössä esitetyllä 

tavalla. 

Kolmansia osapuolia ovat esimerkiksi sopimukselliset järjestelmätoimittajat, kouluttajat, valmentajat, 

tapahtuman järjestäjät, hotellit, laiva-, lento- ja matkatoimistot. 

Voimme kuitenkin olla velvoitettuja säilyttämään joitakin käyttäjän henkilötietoja noudattaaksemme 

kirjanpito- tai muuta lainsäädäntöä asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteet 

päättymisen jälkeen. 

 

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 



 

 

Tietoja ei siirretä säännönmukaisesti EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Poikkeuksena kuitenkin 

EU:n tai Europan ulkopuolisiin tapahtumiin ja kilpailuihin osallistuvien osalta, silloin tiedot siirretään 

järjestävälle taholle tapahtumiin osallistumisen mahdollistamiseksi. (henkilö- ja passitietojen ilmoittaminen 

kutsua varten) 

Henkilötietoja voidaan siirtää myös EU:n jäsenvaltioiden tai ETA:n ulkopuolelle niihin maihin, joissa EU-

komissio on todennut olevan riittävä tietosuojan taso, tai sellaisille organisaatioille, jotka ovat sitoutuneet 

noudattamaan toiminnassaan riittäviä tietosuojatakeita (esim. ns. EU-U.S. Privacy Shield). Lista edellä 

mainituista valtioista ja lisätietoa Privacy Shieldistä löytyy EU-komission verkkosivuilta: 

https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/data-protection/data-transfers-outside-

eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en 

 

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Emme myy tai vuokraa rekisteröidyn henkilötietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja kolmansille 

osapuolille vain seuraavissa tapauksissa. 

• Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja 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. 

• Tiedot luovutetaan kilpailuun, tapahtumaan osallistumisen kannalta oleellisille yhteistyötahoille 

(koulutukset, matkayhtiöt, viisumikeskus) 

 

10. Rekisteröidyn oikeudet 

Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö 

tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen: 

Suomen Jääpalloliitto / Tietosuoja 

Maapadontie 3 LT 2, 00640 Helsinki 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan 

postiosoitteeseen. 

Kielto-oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja 

suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen 

ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen. 

Oikeus poistaa tiedot 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa rekisterinpitäjän 

markkinointirekisteristä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen. 

 

https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en


 

 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 

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 postiosoitteeseen. 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

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.   

 

11. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa. Digitaalisesti tallennetut ja 

käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen 

avulla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat ympärivuorokautisesti valvotuissa tiloissa, joihin pääsy on 

rajoitettu vain sellaisiin henkilöihin, joilla on työtehtäviensä perusteella tarve käyttää tietoja. 

Mahdollisten tietoturvaloukkausten sattuessa rekisterinpitäjä on velvoitettu ilmoittamaan asiasta 72 tunnin 

kuluessa valvontaviranomaiselle sekä rekisteröidyille. 

 

Helsingissä 21.5.2018 


