
     TIETOSUOJASELOSTE 

    Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

Laatimispäivä  
19.1.2018 

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Suomen JetSport Liitto ry 

Osoite 

Pajakuja 4, 29100 Luvia 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

info@sjsl.fi 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Esa Taka-Prami 
Osoite 

      

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

info@sjsl.fi 

3 
Rekisterin 
nimi 

Suomen JetSport Liitto jäsenrekisteri 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Henkilötietoja voidaan käsitellä vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: 

- Jäsenten rekisteröinti 

- Kilpailutoiminnan toteuttaminen (esim. lähtölistat, luokkatiedot) 

- Tulospalvelun ylläpito ja tilastojen julkaisu 

- Vakuutustietojen välittäminen vakuutusyhtiölle 

- Sähköinen jäsenviestintä 

- Lähetämme 4-8 kertaa kaudessa sähköisen jäsenkirjeen. 

- Jäsenetujen saamiseksi tulee olla erillinen suostumus sähköiseen suoramarkkinointiin.   

- Analysointi ja tilastointi 

- Asiakaspalvelun ja toiminnan toteuttaminen sekä kehittäminen     

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

- syntymäaika 

- kansallisuus 

- syntymämaa 

- syntymäkaupunki 

  
yhteystiedot: 

- osoitetiedot 

- puhelinnumero 

- sähköpostiosoite 
- asiointikieli 

- muut jäsenen demografiatiedot 

 

Rekisteröitymistiedot, kuten: 

- käyttäjätunnus 

-¨salasana 

- muu mahdollinen yksilöivä tunnus 

- Henkilön kuva 

- Mahdolliset luvat ja suostumukset 

 

Jäsensuhdetta koskevat tiedot, kuten: 

- laskutus- ja maksutiedot 

- tuote- ja tilaustiedot 

- asiakaspalautteet ja yhteydenotot 

- peruutustiedot 

 

 

 



Viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten: 

- selailu- ja hakutiedot ja tunnistautumistiedot 

- tiedot palveluiden käytöstä 

Rekisteröintitiedot, kuten: 

- Rekisteröintihistoria (esim. kilpailulisenssit) 

- Mahdolliset henkilötodistukset, kilpailijasopimukset, oleskeluluvat 

- Kansainvälisiin siirtoihin vaadittavat dokumentit 

 
Kilpailutilastot, kuten: 

- Kilpailut 

- Sijoitukset 

- Varoitukset 

- Rangaistukset 

- Kilpailukiellot 

- Muut kilpailutapahtumaan liittyvät tilastointitiedot 

 

Palkan- ja palkkionmaksuun liittyvät yksilöivät tiedot, kuten henkilötunnus 

• Nauhoitetut asiakaspalvelupuhelut 

• Järjestelmän käyttötiedot ja -tilastot 

• Tapahtumien osallistumistiedot 

• Henkilön kilpailutoimintaan liittyvät tiedot sekä muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Jäsentä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti: 

- Jäseneltä itseltään suoraan järjestelmään, sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella, 
mobiilisovelluksen kautta, tai muulla vastaavalla tavalla 

- Rekisterinkäsittelijän (esim. sihteeri) tai toimihenkilön (esim. kilpailunjohtaja ) syöttäminä 

• Evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla 

• Kansainvälisten lajiliittojen (IJSBA, UIM) sekä niiden alaisten jäsenliittojen rekistereistä ja 
kilpailujärjestelmistä 

• SJSL:n jäsenseurojen rekistereistä ja kilpailujärjestelmistä 

• VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden 
yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.      
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Emme myy tai vuokraa tunnistetun käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille.  
 
Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa. 

• Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille, mikäli käyttäjä on antanut siihen 
suostumuksensa. 

•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. 

•Mikäli fuusioimme tai muutoin järjestelemme toimintaamme, käyttäjän henkilötietoja voidaan 
luovuttaa uuden organisaation sisällä. 

•Voimme luovuttaa tietoja kansainvälisten lajiliittojen (IJSBA ja UIM) sekä niiden alaisten 
jäsenliittojen rekistereihin  

•SJSL:n jäsenseurojen rekistereihin, kilpailujärjestelmiin ja julkaisuihin      

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Tietoja siirretään säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  
Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä 
tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista 
lainsäädännön edellyttämällä tavalla. 

Luovutamme tietoja kolmansille ainoastaan kohdassa 7 esitellyissä tapauksissa. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Jäsenrekisteriä käsitellään sähköisesti. Rekisterissä oleva tieto on tietokannassa, joka on suojattu 
salasanoin ja muin teknisin keinoin. Tietojen käsittely-, haku- ja selaamismahdollisuus myönnetään 
rekisterin hoidosta vastaaville yhdistyksen hallituksen jäsenille. 

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Jäsenellä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja 
jäsenrekisteriin on tallennettu. 
 
Tarkastuspyyntö on lähetettävä kirjallisesti ja allekirjoitettuna postitse kohdassa 1 mainittuun 
osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen. 

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Jäsenellä on henkilötietolain 29 §:n mukaisesti oikeus pyytää virheellisen tiedon korjaamista. 
Korjauspyyntö on lähetettävä kirjallisesti ja allekirjoitettuna postitse kohdassa 1 mainittuun 
osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen. 



12 
Muut henkilö- 
tietojen käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 
 

Jäsenellä on henkilötietolain 30 §:n nojalla oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä itseään 
koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja 
mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.  
Jäsenrekisteriin sisältyviä tietoja ei käytetä näihin tarkoituksiin. 
 
 
Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä 
tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös 
lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön 
säännöllisesti. 

 


