
  

TIETOSUOJASELOSTE  

  

1. Rekisterinpitäjä 

Rekisterinpitäjä:  Suomen Urheiluliitto ry – Finlands Friidrottsförbund rf  

Osoite:    Valimotie 10, 00380 Helsinki  

Y-tunnus:    0202318–5 

  

  

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Yhteyshenkilön nimi: 

Osoite: 

Tanja Taipale 

Valimotie 10, 00380 Helsinki 

Sähköpostiosoite: tietosuoja(a)sul.fi, tanja.taipale(a)sul.fi 

 

3. Rekisterin nimi 

Suomen Urheiluliitto ry:n (”SUL”) jäsen-, lisenssi- ja toimijarekisteri (SuomiSport). 
 

4. Rekisteröidyt  

Rekisterissä käsitellään Suomen Urheiluliitto ry:n jäsenien (seurat) ja sen entisten jäsenien kautta 

syntyneitä henkilösidoksia, Suomen Urheiluliiton toimintaan liittyvien yhteyshenkilöiden ja 

luottamushenkilöiden, tuomareiden ja kunniajäsenten henkilötietoja. Lisäksi rekisterissä käsitellään 

SUL:n järjestämiin koulutuksiin, kilpailuihin ja tapahtumiin osallistuvien/osallistuneiden henkilöiden 

henkilötietoja sekä SUL:n ansiomerkkejä saaneiden henkilöiden henkilötietoja. 

  

5. Rekisterin oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitus  

Rekisterin käyttötarkoituksena on Rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta, sen ylläpito 

ja kehittäminen sekä liiton tapahtumien ja tuotteiden markkinointi ja myös päättyneiden 

jäsenyyksien dokumentaation hallinta henkilötietojärjestelmässä (SuomiSport). Lisenssirekisterissä 

ylläpidetään lisenssin lunastaneiden tietoja kilpailemiseen ja tilastointiin sekä mahdollisiin 

vakuutuksiin liittyen.  

  

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on SUL:n lainsäädännöllinen velvoite ylläpitää jäsenrekisteriä 

(seurat ja näiden yhteyshenkilöt), Rekisterinpitäjän ja Rekisteröidyn välille syntyvä sopimus, 

asiakassuhde ja/tai henkilön antama suostumus. 

 

Tulostietoja, joissa esiintyy myös Rekisteröidyn nimi, seura, ikäluokka sekä juoksutulos, voidaan 

julkaista Rekisterinpitäjän internetsivuilla ja luovuttaa tilastointia varten. 

 

Henkilötunnuksen osalta käsittelyperusteena on Rekisteröidyn luotettava yksilöinti sekä 

Rekisteröidyn oikeusturvan sekä etujen ja oikeuksien varmistaminen. Suomisport-rekisterin 

käsittelijät eivät näe eivätkä käsittele rekisteröityjen henkilötunnuksia. Henkilötunnus näkyy vain 

rekisteröityjälle itselleen sekä Suomisport -järjestelmän pääkäyttäjälle. 

 

Jäsenseurojen yhteyshenkilöiden rekisteriä käytetään liiton tiedottamista, laskutusta sekä muuta 

seuraa koskevaa yhteydenpitoa varten. 

  

6. Rekisterin tietosisältö 

Rekisterissä käsitellään Suomen Urheiluliitto ry:n jäsenien henkilö- ja yhteystietoja sekä muita 

jäsenyyteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat: 

- Rekisteröidyn etu- ja sukunimi; 



- Rekisteröidyn kutsumanimi; 

- Rekisteröidyn postiosoite; 

- Rekisteröidyn sähköpostiosoite; 

- Rekisteröidyn puhelinnumero; 

- Rekisteröidyn syntymäaika; 

- Rekisteröidyn henkilötunnus; 

- Rekisteröidyn Suomisportin Sportti-ID; 

- Sähköisen viestinnän tunnistetiedot; (yleensä kaikki verkossa toimivat järjestelmät keräävät 

jonkinlaista lokitietoa (joka sisältää mm. IP-osoitteita) sekä käyttävät evästeitä. 

- Rekisteröidyn edustama seura; 

- Rekisteröidyn saamat ansiomerkit; 

- Rekisteröidyn tapahtumaosallistumiset; 

- Rekisteröidyn koulutustiedot soveltuvilta osin; 

- Rekisteröidyn vaatekoot, mikäli hän kuuluu johonkin SUL:n edustusryhmään; 

- Alaikäisen rekisteröidyn huoltajan yhteystiedot (nimi, sähköposti, puhelin). 

- Rekisteröidyn urheilutulokset, mikäli hän kuuluu johonkin SUL:n edustusryhmään tai 

osallistuu liiton viralliseen kilpailutoimintaan; 

- Rekisteröidyn terveystiedot, mikäli se on kilpailuluokittelun takia tarpeellista. 

  

7. Säännönmukaiset tietolähteet   

Henkilötietoja kerätään Rekisteröidyltä itseltään esimerkiksi lisenssinoston tai 

tapahtumailmoittautumisen yhteydessä, SUL:n jäsenseuroilta, kansainvälisiltä urheilujärjestöiltä 

(World Athletics, European Athletics) sekä Postilta. 

 

Suomisportin henkilötiedot kerätään henkilön rekisteröityessä Suomisport-järjestelmään. 

Rekisteröitynyt ylläpitää itse omia henkilötietojaan yhteystietojen ja suostumusten osalta 

järjestelmässä. Rekisteröityneellä on mahdollisuus nähdä omat henkilötietonsa kirjautumalla 

rekisteriin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja kertakirjautumiskoodilla. 

 

Seurakäyttäjien osalta seuran pääkäyttäjä ylläpitää oikeuksia. 

  

8. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva  

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu SUL:n järjestelmiin, johon on 

rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. 

Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.  

  

Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. Jäsenellä on 

henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasanasuojaus. Yhdistyksen ulkopuolelle lähetettävät 

henkilötiedot salataan. Käytetyt työasemat ja tallennusmediat ovat salattu. 

  

9. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot  

Henkilötietoja voidaan luovuttaa SUL:n yhteistyökumppaneille SUL:n jäsenyyteen liittyvien 

toimenpiteiden ja palveluiden toteuttamiseksi. 

  

Henkilötietoja voidaan siirtää myös muille palveluntarjoajille Järjestelmän toteuttamiseksi. SUL 

luovuttaa tietoja kolmansille osapuolille seuraavissa tapauksissa: 

Kilpailut 

- Kilpailuihin ilmoittautuminen: Kilpailukalenteri (Amptech Oy), kilpailujen tulospalvelu: 

Tuloslista (Amptech Oy) sekä Time 4 Results (Reefline Oy) 

Tulosten tilastointi 



- Tilastopaja (Tilastopaja Oy) 

Vakuutusyhtiö 

- Lisenssivakuutus (Pohjola Vakuutus Oy) 

Koulutukset, tapahtumat, leirit, yms. 

- majoitus ym. 

Laskutus ja taloushallinto 

- perintä 

Henkilörekisterin teknisen ylläpidon toteuttava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani voi siirtää 

henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän 

tietosuojaselosteen mukaisesti. 

  

10. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle  

SUL voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä myös muita palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat Euroopan 

unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella liittyen SUL:n kilpailu- ja leiritoimintaan. 

Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle toteutetaan aina 

lainmukaisella perusteella: 

  

- Rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa siirtämiseksi, tai 

henkilötietojen siirtämiselle on olemassa muu lainmukainen peruste.  

  

Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi. 

Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina 

voimassa olevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen 

lainsäädännön mukaisesti. 

  

11. Henkilötietojen säilytysaika  

Säilytämme rekisteröityneen tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa ”Oikeusperuste 

ja henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitus” määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin 

voimassa olevan lainsäädännön ja SUL:n määräysten mukaisesti.   

  

12. Rekisteröidyn oikeudet  

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

Kaikki rekisteröityneen tiedot historiatietoineen on rekisteröityjän saatavissa kopiointimaksua 

vastaan SUL:sta. Pyyntö oikeuden toteuttamista varten tulee esittää kirjallisesti ja allekirjoitettuna 

tämän tietosuojaselosteen Rekisterinpitäjän yhteystiedot kohdassa mainittuun osoitteeseen. SUL 

voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn 

henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä.  

  

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä 

suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa SUL:lle kanavakohtaisia suoramarkkinointia 

koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät 

markkinointiviestit).   

  

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti 

allekirjoitettuna tämän tietosuojaselosteen Rekisterinpitäjän yhteystiedot kohdassa mainittuun 

osoitteeseen.   

  

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa rekisteristä.  Tietojen 

poistaminen vaikuttaa henkilön mahdollisuuteen osallistua kilpailu- ja tapahtumatoimintaan.  

Pyyntö oikeuden toteuttamista varten voidaan esittää kirjallisesti ja allekirjoitettuna tämän 

tietosuojaselosteen Rekisterinpitäjän yhteystiedot kohdassa mainittuun osoitteeseen. SUL voi 



pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn 

henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä.  

  

13. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle 

Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen 

Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai 

työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan 

tietosuojalainsäädännön mukaisesti.  

  

14. Yhteydenotot 

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja 

muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse tai postitse tämän tietosuojaselosteen 

Rekisterinpitäjän yhteystiedot kohdassa mainittuun osoitteeseen. 

  

15. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen 

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.   

Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 19.9.2021.  


