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YHDISTETTY REKISTERI- JA    

PARKANON KIEKKO RY  TIETOSUOJASELOSTE   
Henkilötietolaki (523/99) 10 §   

Laatimispäivämäärä: 6.8.2019 

 

1. Rekisterinpitäjä Parkanon Kiekko ry 
Posti- ja käyntiosoite: Koulukatu 8, 39700 Parkano  
 

2. Rekisterinpitäjän 
vastuuhenkilö 

 
Timo Seilo, puheenjohtaja 
puh. 0500 233333, puheenjohtaja@parkanonkiekko.fi 
 

2a. Rekisterin 
vastuuhenkilö 

 
Riikka Mäkinen, sihteeri 
puh.  040 734 6803, sihteeri@parkanonkiekko.fi 
 

2b. Yhteyshenkilöt 
rekisteriin liittyvissä 
asioissa 

 
Riikka Mäkinen, sihteeri 
Jose Ylisalo, seuratyöntekijä 
puh. 050 336 2217, seuratyontekija@parkanonkiekko.fi 
 

2c. 
Tietosuojavastaavan 
yhteystiedot 

Riikka Mäkinen, Parkanon Kiekko ry 

puh.  040 734 6803, sihteeri@parkanonkiekko.fi 
 

3. Rekisterin nimi  
Jäsen-, pelaaja- ja toimihenkilörekisteri. 
 

4. Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus / 
rekisterin 
käyttötarkoitus 

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain 
(503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten 
tarpeelliset tiedot.  
 
Henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät yhdistyksen asiakas- ja 
pelaajasuhteen hoitamiseen, hallinnointiin ja kehittämiseen, henkilöiden 
rekisteröintiin, kilpailu- ja harrastustoiminnan toteuttamiseen, vakuutustietojen 
välittämiseen vakuutusyhtiölle, palvelujen tarjoamiseen ja toimittamiseen, 
pelaajien kehittymisen seuraamiseen sekä palvelujen kehittämiseen ja 
laskutukseen liittyen.  
Lisäksi henkilötietoja käsitellään rekisteröidyille suunnatussa viestinnässä 
kuten tiedotus- ja uutisointitarkoituksissa. Henkilötietoja on mahdollista käyttää 
yhdistyksen toimesta rekisteröidyille suunnatussa markkinoinnissa. Tiedoista 
voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa. 
Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse sekä hyödyntää henkilötietojen 
käsittelyssä rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun toimivia alihankkijoita. Tietoja 
käsitellään sähköisellä rekisteripalvelulla (Yhdistysavain Rekisteri) ja tätä 
varten tietoja tallennetaan palveluntarjoajan (Avoine Oy) palvelimille. 
 

5. Rekisterin 
pitämisen peruste 

 
Yhdistyksen toiminnan toteuttaminen. 
 

5a. Rekisterin 
tietosisältö 
 

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat 
henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka.  Lisäksi kerätään 
seuraavat tiedot:  

- jäsenien yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)  
- jäsenien henkilötiedot (syntymäaika, henkilötunnus)  
- jäsenyystiedot (jäsentyyppi, toimikuva, mahd. jäsennumero, 

jäsenyyden alkamisajankohta, sportti-id)  
- jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)  
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- lisätiedot (mahd. muut jäsenen mielestä toimintaa varten tärkeät tiedot, 
tms.) 
 

6. Säännönmukaiset 
tietolähteet 
 

 
Henkilötietoja kerätään ainoastaan rekisteröidyltä itseltään tai alaikäisen 
kyseessä ollessa hänen huoltajaltaan. 
 

7. Säännönmukaiset 
tietojen luovutukset 
 

 
Yhdistyksen pelaajien ja toimihenkilöiden henkilötietoja luovutetaan Suomen 
Jääkiekkoliitto ry:lle yhdistyksessä harjoitettavan kilpailu-, toimitsija- ja 
koulutustoiminnan toteuttamiseksi, sekä harrastajamäärien rekisteröintiä 
varten. SJL:n yhteistyökumppanina toimivalle vakuutusyhtiölle pelaajien ja 
toimihenkilöiden vakuuttamiseksi, sekä Suomisport-palvelulle.  
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.  

8. Tietojen siirto EU:n 
tai Euroopan 
talousalueen 
ulkopuolelle 
 
9. Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 
 

 
Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 
 

A. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot 
säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla 
henkilöillä.  

B. Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa 
käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. Parkanon Kiekko ry ja 
rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan 
kykynsä mukaan. 

10. Rekisteröidyn 
oikeudet 
 

Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty 
yhdistyksen jäsenrekisteriin, tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. 
Tietojen tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle.  
 

11. Virheen oikaisu 
 

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai 
rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä 
rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, 
puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto (Henkilötietolaki 523/1999, 29§).  
 
Rekisteriasioista vastaavan henkilön on välittömästi virheen huomattuaan 
korjattava virhe tai ilmoitettava siitä henkilölle, jolla on riittävät oikeudet virheen 
korjaamiseen. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tiedon korjaamista, ja tieto 
korjataan ilman aiheetonta viivytystä. Jos tiedon korjaamisesta kieltäydytään, 
annetaan siitä kirjallinen kieltäytymistodistus. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa 
asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi. Tietosuojavaltuutettu voi antaa 
rekisterinpitäjälle määräyksen tiedon korjaamisesta. 
Korjauspyyntö tehdään kirjallisesti rekisteriasioita 
hoitavalle henkilölle ja tarvittaessa rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan. 
 

  


