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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
Yleisurheilurekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitukset
Henkilötietojen käsittelyn yleisenä henkilötietolain 8 §:n mukaisena edellytyksenä on asiakas- tai
palvelussuhde, jäsenyys tai muu niihin verrattava suhde SUL:n toimintaan, henkilön SUL:lle antama
toimeksianto tai SUL:n ja henkilön välisistä sopimuksista sekä lainsäädännöstä johtuvien oikeuksien ja
velvollisuuksien toteuttaminen. Edellytyksenä voi tietyssä tapauksissa olla myös henkilön suostumus.
Yleisurheilurekisterin käyttötarkoituksia ovat:
•

Yhteydenpito ja asiakkuussuhteen hoito henkilöön ja seuroihin

•

Seurojen jäsenrekisterinä toimiminen

•

Maajoukkueurheilijoiden tietojen käsittely valmennustukisopimuksen toimeenpanemiseksi

•

Lisenssien hankinta, lisenssirekisterin ylläpito ja muut kilpailutoimintaan liittyvä tietojen hallinta

•

Urheilijoiden tietojen käsittely maajoukkue- ja valmennusryhmävalintoja, leirityksiä ja muita
vastaavia tarkoituksia varten

•

Muu SUL:n toiminnan kannalta välttämätön henkilötietojen käsittely.

5. Rekisterin tietosisältö ja säilyttäminen
Yleisurheilurekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja:
•

Asiakkaan perustiedot
o Seura ja piiri tiedot

•

•

•

•

•
•

•

o Valmentajan nimi ja Asema/titteli tiedot
o Asemat/tittelit
o Nimitiedot
o Sukupuoli
o Syntymäpäivä (pp.kk.vvvv)
o Alaikäisen jäsenen huoltajan tiedot
Yhteystiedot
o Osoitetiedot
o Puhelinnumerot
o Sähköpostiosoitteet
Seuran palvelua käyttävän Hallintakäyttäjän tiedot
o Käyttäjän/seuran nimitiedot
o Käyttäjän sähköpostiosoite
Asiakkaan (jäsenen) yksilöivät tunnisteet
o Seurakohtainen käyttäjätunnus ja salasana palvelun hallintaa varten
o Palvelun sisäinen salattu/hajautettu asiakasnumero
o Asiakasnumero/SporttiID
o Markkinointiluvassa käytettävät tunnisteet
o Tietojen tallennointiluvan tunniste
Verkkopalvelujen käyttöön liittyvät asiakkaan tunnisteet
o Sovellusten ja palvelujen käyttötiedot sisältäen lokitiedot, evästeet sivulatausten
yhdistämiseksi, istuntotunnisteet, IP-osoitteen sekä selain- ja käyttöjärjestelmätiedoista
lasketun tunnisteen. (käyttötarkoituksena ongelmatilanteiden selvitys ja korjaus)
Tietojen käsittelyyn liittyvät tiedot
o Maksutapahtumat (jäsen- ja lisenssimaksut) SUL:n palveluissa ja maksunvälitystiedot
Asiakkuuteen liittyvät tiedot
o Asiakkuuden alkaminen, päättyminen ja tilat
o Seuran jäsenyyden ja lisenssien personointitiedot
o Asiakkaan itse ilmoittamat personoivat tiedot
o Suoramarkkinoinnin suostumukset ja kiellot
o Urheilutoiminnassa tehdyt edustustehtävät, saavutukset ja huomionosoitukset
o Osallistuminen SUL:n koulutuksiin ja tapahtumiin
o Asiakkaan palvelujen käyttö ja kontaktihistoria
o Asiakas- ja palveluviestien historia
o Asiakkaan ryhmittelytiedot sekä muut analytiikan avulla johdetut tiedot
Seura-, piiri- ja lisenssien maksutapahtumatiedot
o Seuran tiedot - Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot
o Jäsenen tiedot – Maksajan nimi ja maksutiedot
o Palvelukohtaiset asiakastiedot – Lisenssi- ja laskutiedot
o Laskutustiedot - Pankkiaineistot

SUL säilyttää vain SUL:n toiminnan ja tietojen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja, joiden
käsittelylle on lailliset edellytykset. Käyttötarkoitukseensa tarpeettomaksi muuttuneet tiedot,
vanhentuneet tiedot tai tiedot joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta, anonymisoidaan tai
hävitetään tietoturvallisesti.
Seurojen käyttäjät poistavat vanhentuneet jäsentiedot ja muut tiedot joiden käsittelylle ei ole enää
perustetta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilöön liittyviä tietoja kerätään henkilöltä itseltään rekisteröitymisen yhteydessä, tuotteiden ja
palvelujen käytön yhteydessä, tapahtumiin osallistumisen yhteydessä, asiakaspalvelun yhteydessä sekä
henkilön osallistuessa tuote- ja palvelukehitykseen, tutkimuksiin tai kyselyihin.
Henkilöön liittyviä tietoja siirtyy SUL:n tietojärjestelmiin myös SUL:n jäsenseurojen antamien tietojen
kautta. Tietojen käsittelystä informoidaan rekisteröityä henkilöä tai henkilön ollessa alaikäinen hänen
huoltajaansa.
Henkilön tietoja voidaan päivittää ja tarkistaa tietojen oikeellisuuden ja ajantasaisuuden varmistamiseksi
väestötietojärjestelmästä.
Henkilöön liittyviä tietoja voidaan hankkia ja päivittää lainsäädännön mahdollistamissa tapauksissa
henkilölle informoituihin käyttötarkoituksiin myös muista ulkoisista tietolähteistä.
8. Tietojen luovutukset ja siirrot
SUL:n lukuun toimiville seuroille henkilötietoja luovutetaan vain kunkin seuran jäsenten,
lisenssinhaltijoiden, tapahtumiin osallistuvien tai vastaavien osalta.
Henkilötietoja voidaan luovuttaa rajatusti kilpailutoimintaan osallistuvien henkilöiden osalta SUL:n
jäsenseuroille, kilpailukalenteri.fi-ilmoittautumisjärjestelmään sekä Tuloslista-ohjelmaan kilpailujen
järjestämistä varten (lisenssistiedot). Lisenssin omaavan henkilön nimi, sukupuoli, syntymäaika, ikä ja seura
tulevat näkyviin kilpailukalenteri.fi-sivustolle. Lisenssin omaavan henkilön nimi, seura, tarvittavat
lajikohtaiset tulostiedot sekä ikäluokka voidaan julkaista SUL:n toimesta valmennusryhmä- tai
maajoukkuevalinnan yhteydessä tai muussa vastaavassa tarkoituksessa.
Mikäli henkilölle on lunastettu lisenssi, voi SUL luovuttaa tietoja lisenssin voimassaolosta
lisenssivakuutuksen järjestävälle vakuutusyhtiölle. SUL ei luovuta vakuutusyhtiölle muita kuin lisenssin
voimassaoloajankohdan kannalta välttämättömiä tietoja.
Henkilötietoja voidaan luovuttaa SUL:n markkinoinnin toteuttamiseen osallistuville yhteistyökumppaneille
kohderyhmien muodostamiseksi markkinointiyhteistyökumppaneiden palveluissa edellyttäen, että käyttäjä
on antanut tähän suostumuksen.
Henkilötietoja voidaan siirtää SUL:n suoramarkkinointirekisteriin ja uutiskirjerekisteriin sekä SUL:n
palvelutuotannossa käytettäviin erillisiin rekistereihin.
Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esim. väärinkäytösten
selvittämisessä ja ehkäisyssä.
Henkilötietoja voidaan siirtää tai luovuttaa rekisteröidyn tekemän toimeksiannon toteuttamiseksi tai
rekisteröidyn suostumuksella myös väliaikaisiin rekistereihin, kuten tapahtuma-, kontaktointi-, osallistuja-,
urheilija- tai tutkimusrekistereihin. Näiden rekistereiden tietoja käsitellään ainoastaan kunkin rekisterin
käyttötarkoituksia varten, erikseen informoidulla tavalla.
Henkilötietoja voidaan luovuttaa tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten voimassaolevan
lainsäädännön sallimissa rajoissa.
Pääsääntöisesti SUL ei siirrä tai luovuta henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin tarvittaessa siirtää tai luovuttaa Euroopan unionin tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain sallimilla tavoilla mikäli rekisteröity on antanut siihen
suostumuksensa esimerkiksi kilpailuilmoittautumista varten.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Yleisurheilurekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys
varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja ja palvelua suojataan
muun muassa palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, kulunvalvonnan, käyttöoikeuksien ja
salaustekniikoiden sekä edellä mainittujen aktiivisen valvonnan kautta. Henkilötiedot suojataan
asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä.
Henkilötietoja käsittelevät vain SUL:n määrittelemät henkilöt, sekä SUL:n toimeksiannosta palveluja
ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet. Nämä tunnistautuvat järjestelmiin henkilökohtaisen
käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.
Seurakohtaisia tietoja käsittelevät SUL:n lukuun vain seuran tehtävään osoittamat henkilöt.
10. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 – 28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja
rekisteriin on tallennettu.
Tarkastuspyyntö tehdään toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö kohdassa kaksi (2.)
mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.
11. Tiedon korjaaminen
Rekisteröity voi henkilötietolain 29 §:n mukaisesti päivittää ja muuttaa omia tietojaan ilmoittamalla siitä
kohdassa kaksi (2.) mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.
SUL voi huolehtia henkilötietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta päivittämällä virallisia henkilö- ja
yhteystietoja väestötietojärjestelmästä.
12. Suoramarkkinoinnin suostumukset ja kiellot
Henkilöllä on mahdollisuus päivittää suoramarkkinoinnin suostumuksia ja kieltoja ilmoittamalla siitä
suoramarkkinointiviestin yhteydessä olevan linkin kautta tai ilmoittamalla suostumuksen perumisesta SUL:n
rekistereistä vastaavalle.
Henkilö voi antaa suostumuksensa suoramarkkinointiin
•
•

Sähköpostiin
Matkapuhelimeen

Kun henkilö ei ole antanut SUL:lle lainkaan suostumuksia, ei hänelle kohdenneta SUL:n suoramarkkinointia,
etämyyntiä tai markkina- ja mielipidetutkimuksia. Henkilö saa kuitenkin aina asiakas- tai vastaavan suhteen
hoitamiseksi ja palvelujen tuottamiseksi tarpeellista viestintää.
Suoramarkkinointia varten henkilötietoja voidaan siirtää SUL:n muihin järjestelmiin ja rekistereihin, joissa
tietoja käsitellään kunkin rekisterin rekisteriselosteen mukaisesti.
13. Rekisteriselosteen muuttaminen
Teknisen kehityksen ja SUL:n palvelujen mahdollisten muutosten johdosta SUL pidättää oikeuden tehdä
muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.
Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

