
TIETOSUOJASELOSTE 

1. REKISTERINPITÄJÄ 

Rauman Työväen Urheilijat ry 

Seminaarikatu 4 

26100 Rauma 

 

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVASSA ASIASSA 

Miika Rantanen  

rantanenmiika82@gmail.com 

 

3. REKISTERIN NIMI 

Rauman Työväen Urheilijat ry:n henkilörekisteri 

 

4. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE 

Käsittelyperuste on, että rekisteröity on antanut suostumuksensa. Suostumus on 

vapaasti peruttavissa milloin tahansa. 

 

5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN JA REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 

 henkilötietojen rekisteröinti 

 kilpailutoiminnan toteuttaminen 

 tulosten ja tilastojen julkaisu 

 asiakaspalvelun ja toiminnan kehittäminen 

 

6. ASIAKASREKISTERIN SISÄLTÖ 

Käyttäjän antamat tai henkilökohtaisesti tunnistettavat tiedot: 

o henkilötiedot 



 nimitiedot 

 sukupuoli 

 syntymäaika 

 yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköposti) 

 henkilön kuva 

o Sopimussuhdetta koskevat tiedot 

 laskutus- ja maksutiedot 

o Palkan- ja palkkionmaksuun liittyvät tiedot, kuten henkilötunnus ja tilinumero 

o Tapahtumien osallistumistiedot 

o Seuran ja henkilön kilpailutoimintaan liittyvät tiedot 

 

7. HENKILÖREKSITERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 

 henkilöltä itseltään suulisesti, sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella 

tai muulla vastaavalla tavalla 

 rekisterinkäsittelijän syöttäminä 

 

8. TIETOJEN SÄILYTTÄMISAIKA 

Säilytämme tietoja niin kauan kuin on tarpeen kohdassa 5 määriteltyjen tarkoitusten 

toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaan. 

 

9. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT 

Rauman Työväen Urheilijat ry:n hallituksen jäsenet, jaostojen yhteyshenkilöt sekä 

rahastonhoitajat, ohjaajat ja kilpailujen toimitsijat voivat käsitellä henkilötietoja 

voimassa olevan tietosuojalainsäädännönmukaisesti.  

 



10. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE 

Emme luovuta tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

 

11. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET 

Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille seuraavissa tapauksissa 

 mikäli käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa 

 viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämänä 

 Suomen Työväen Urheiluliiton sekä sen jäsenseurojen rekistereihin, 

kilpailujärjestelmiin ja julkaisuihin 

 

12.  EVÄSTEET JA SELAILUN SEURANTA 

Voimme kerätä päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ja muiden vastaavien 

tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston avulla. Evästeet sisältävät usein 

nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea 

sivustoillamme vierailevat selaimet.  

Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin sivustoihin ja yhteisöpalveluihin, 

mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöstä tai 

sisällöstä. 

 

13. REKISTERÖIDYN OIKEUDET 

Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. 

Tarkastuspyyntö tulee lähettää sähköpostitse rantanenmiika82@gmail.com 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä 

sähköpostitse rantanenmiika82@gmail.com 



Oikeus poistaa tiedot 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa kaikista 

rekisterinpitäjän järjestelmistä ilmoittamalla siitä sähköpostitse 

rantanenmiika82@gmail.com 

 

 

Oikeus tulla unohdetuksi 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista tietyissä tilanteissa 

(tietosuoja-asetuksen 17 artikla). Henkilötiedot on poistettava esimerkiksi silloin, jos tietoja 

ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai rekisteröity peruuttaa 

suostumuksensa eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta. 

 

Ilmoitusvelvollisuus 

Mikäli Rauman Työväen Urheilijat ry oikaisee, poistaa tai rajoittaa henkilötietojen käsittelyä 

oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä, on tästä ilmoitettava jokaiselle 

vastaanottajalle, jolle henkilötietoja on luovutettu, ellei velvollisuus osoittaudu 

mahdottomaksi tai vaadi kohtuuttomasti vaivaa. 

 

14. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERUSTEET 

Reksiteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa. Digitaaliset 

aineistot ovat salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. 

 

15. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN 

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä 

palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. 

 


