
URHEILIJOIDEN HARJOITTELU-, TERVEYS- JA OLINPAIKKATIETOREKISTERI 

Tietosuojaseloste 27.2.2018 

 

1. Rekisterinpitäjä 

Suomen Urheiluliitto ry (jäljempänä SUL) 

Valimotie 10, 00380 Helsinki 

Puhelin: 050 3299439 

 

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö 

Suomen Urheiluliitto / Tietosuoja 

Valimotie 10, 00380 Helsinki 

tietosuoja@sul.fi 

 

3. Rekisterin nimi 

Urheilijoiden harjoittelu-, terveys- ja olinpaikkatietorekisteri 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste 

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen. 

SUL voi hyödyntää urheilijan terveydentilaa koskevia tietoja urheilijan suorituskyvyn kontrollointi-, 

seuranta- ja kehittämistarkoituksissa sekä muissa urheilijan henkilökohtaiseen valmentautumiseen ja 

kilpailusuorituksiin liittyvissä tarkoituksissa. 

Rekisterin tiedoista tehtyjä yhteenvetoja voidaan käyttää SUL:n valmennus- ja koulutustarkoituksissa silloin, 

kun tämä on mahdollista toteuttaa paljastamatta urheilija henkilöllisyyttä kolmansille tahoille. 

Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa rekisterinpitäjän omistamille yhtiöille ja/tai ulkopuolisille 

palveluntarjoajille tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa. 

5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavan kaltaisia tietoja: 

- Nimi, kutsumanimi, syntymäaika, sukupuoli, kieli, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut 

tarpeelliset yhteystiedot 

- Urheilijan terveydentilaan liittyviä perustietoja, kuten pituus, paino, syke, verenpaine, 

laboratoriomittausten tuloksia 

- Tietoja urheilijan saamista lääkkeistä ja urheilijaan kohdistetuista hoitotoimenpiteistä 

- Tietoa urheilijan valmentautumisesta, urheilijan kokemista tuntemuksista ja oireista sekä 

sairauksista  

- Tietoa urheilijan olinpaikoista; esimerkiksi leiritystietoa, matkustustietoja ja muuta sijaintitietoa 



 

 

6. Henkilötietojen säilytysaika 

SUL säilyttää ja käsittelee henkilötietoja urheilijan ja SUL:n välisen sopimuksen (esim. urheilijan 

valmennustukisopimuksen) ollessa voimassa. Tämän jälkeen tietoja säilytetään 10 vuoden ajan. 

7. Säännönmukaiset tietolähteet 

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista tietolähteistä: 

- Urheilija itse 

- Urheilijan henkilökohtaiset valmentajat, SUL:n valmennusorganisaatio ja Olympiakomitean 

valmennusorganisaatio 

- SUL:n osoittamat terveydenhuollon ammattihenkilöt, jotka toteuttavat urheilijoiden testausta, 

terveystarkastuksia ja lääkintä- ja terveydenhoitoa 

- Muut urheilijoiden testausta ja valmennusta suorittavat henkilöt. 

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja vastaanottajien ryhmät 

Tietoja voidaan luovuttaa SUL:n osoittamille terveydenhuollon ammattihenkilöille, urheilijan valmentajille, 

SUL:n valmennusorganisaatiolle sekä Olympiakomitean huippu-urheilusta vastaaville henkilöille. 

Urheilijan olinpaikkatietoja (esimerkiksi suunniteltuja leirityksiä ja kisoja ja muuta olinpaikkatietoa) voidaan 

luovuttaa Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:lle dopingvalvonnan toteuttamista varten. 

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

10. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Manuaalinen aineisto 

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden 

saaneilla henkilöillä. 

Sähköisesti käsiteltävät tiedot 

Tietoihin pääsyä on rajoitettu teknisin toimenpitein vain sellaisille henkilöille, jotka tarvitsevat tietoja 

rooliinsa perustuen (esim. valmennusjohto). 

Yllä esitettyjen toimien tarkoituksena on turvata rekisterissä säilytettävien henkilötietojen 

luottamuksellisuus, tietojen saatavuus ja eheys sekä rekisteröityjen oikeuksien toteutuminen. 

11. Automaattinen päätöksenteko 

Henkilötietoja ei käytetä sellaiseen automaattiseen päätöksentekoon, jolla olisi oikeudellisia tai vastaavia 

vaikutuksia rekisteröidyille. 

12. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus) 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö 

tulee tehdä tässä tietosuojaselosteessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä 

laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta. 



Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista 

Siltä osin kuin rekisteröity voi toimia itse, hänen on ilman aiheetonta viivytystä, saatuaan tiedon virheestä 

tai, virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, 

rekisterin tarkoituksen vastainen, virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto. 

Siltä osin kuin rekisteröity ei pysty korjaamaan tietoja itse, korjauspyyntö tehdään tämän 

tietosuojaselosteen kohdan Yhteydenotot mukaisesti. 

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi 

siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista 

koskevaan pyyntöön. 

Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 

Siltä osin, kun rekisteröity on itse toimittanut rekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman 

suostumuksen nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti 

koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. 

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole 

noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. 

Muut oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle kirjallisesti 

kohdan Yhteydenotot mukaisia yhteystietoja käyttäen. 

13. Yhteydenotot 

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä 

tilanteissa rekisteröidyn tulisi ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan 

ottamalla yhteyttä kohdan Yhteyshenkilö tietosuojaa koskevissa asioissa mukaiseen rekisterin 

yhteyshenkilöön. 


