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Laatimispvm: 17.4.2018  

 

1. Rekisterinpitäjä: Yleisurheilufanit ry, c/o Suomen Urheiluliitto, Valimotie 10, 00380 Helsinki, 
yleisurheilufanit@sul.fi 
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Sari Murto, Heinäsuontie 1203, 25320 Raatala, puh. 
0447045677 sari.murto@culticon.fi 
3. Rekisterin nimi: Yleisurheilufanit ry:n jäsenrekisteri  
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Yhdistyslain 11 §:n mukainen luettelo  yhdistyksen jäsenistä, 
yhdistyksen tarkoitusperien toteuttaminen, yhdistyksen jäseniä koskevista ja yhdistyksen  muusta 
toiminnasta tiedottaminen. Laskujen ja maksujen seuranta.  
5. Rekisterin tietosisältö: Yhdistyksen jäsenet (jäsenen täydellinen nimi, syntymäaika, postiosoite, 
sähköpostiosoite, puhelinnumero,  jäsenen toiminta yhdistyksen luottamustehtävissä). Vanhentuneet 
tiedot, joiden käsittelylle ei enää ole muutoin perustetta, anonymisoidaan tai hävitetään tietoturvallisesti.  
 6. Säännönmukaiset tietolähteet:  Henkilöön liittyviä tietoja kerätään henkilöltä itseltään rekisteröitymisen 
yhteydessä, tuotteiden ja palvelujen käytön yhteydessä, tapahtumiin osallistumisen yhteydessä sekä 
jäsenpalvelun yhteydessä. Henkilön tietoja voidaan päivittää ja tarkistaa tietojen oikeellisuuden 
varmistamiseksi väestötietojärjestelmästä. 
7. Tietojen säännönmukaiset  luovutukset: Tietoja ei luovuteta säännöllisesti kolmansille osapuolille. Mikäli 
tietoja luovutetaan, sen perusteena on rekisteröidyn suostumus tai lain säännös. Yhdistys voi luovuttaa 
viranomaisille rekisterin tietoja lain tai muiden määräysten niin vaatiessa.   
8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Tietoja ei luovuteta tai siirretä Euroopan unionin eikä 
Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  
9. Rekisterin suojauksen periaatteet: Yleisurheilufanit ry:n jäsenrekisterin tietoturvallisuus sekä 
henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja 
hallinnollisin toimenpitein. Yhdistyksen jäsenrekisterivastaava vastaa käyttöoikeuksien myöntämisestä ja 
valvonnasta. Sähköiseen jäsenrekisteriin annetaan käyttöoikeudet niitä toiminnan kannalta välttämättä 
tarvitseville.  
A. Manuaalinen aineisto: Kaikki tulostettu henkilötietoja sisältävä aineisto säilytetään lukituissa tiloissa ja 
hävitetään asianmukaisesti.  
B. ATK:lla käsiteltävät tiedot: Rekisterin käyttöön tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana. Yhdistyksen 
jäsenrekisteristä vastaava ylläpitää käyttäjätunnuksia. Palvelimet sijaitsevat palvelinkeskuksessa, lukitulla 
alueella, johon pääsy vaatii erillisen kulkuoikeuden tai kulkuoikeudellisen saattajan.  
10. Tarkastusoikeus: Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26-28 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä 
koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tehdään toimittamalla kirjallinen ja 
allekirjoitettu tarkastuspyyntö kohdassa 2. (kaksi) mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.  
11. Tiedon korjaaminen: Rekisteröity voi henkilötietolain 29 §:n mukaisesti päivittää ja muuttaa tietojaan 
ilmoittamalla siitä kohdassa 2. (kaksi) mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.  


