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1. Rekisterin pitäjä 

 

Nimi: Hämeenlinnan judoseura ry (y-tunnus 1031294-8) 

Osoite: Kiekkoritarinkuja 7, 13130 Hämeenlinna 

Muut yhteystiedot: toimisto@judoseura.fi 

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

 

Seuran jäsensihteeri Elli Jokinen 

p. 040 861 4626 

 

3. Rekisterien nimet  

 

- Jäsenrekisteri 

- Tilastot judotoiminnasta 

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste 

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on kerätä jäsenistä yhdistyslain vaatimat yhdistyksen toimintaa 
varten tarpeelliset tiedot. 

 

Tietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedottamista ja laskutusta varten sekä seura- ja judotoiminnan 
organisointia varten.  

 

Tietojen käsittelyn oikeusperusteena ovat yhdistyslain säännökset sekä jäsenten suostumus tietojen 
käsittelyyn. 

 



5. Käsiteltävät henkilötiedot 

 

Yhdistys käsittelee seuraavia henkilötietoja henkilöjäsenistä:  

- Yhdistyslain 11 §:n mukaiset henkilötiedot ja annetut yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, 
puhelinnumero)  

- Alaikäisen jäsenen huoltajan nimi ja tämän antamat yhteystiedot  

- Seura- ja judotoimintaan liittyviä tietoja (mm. osallistuminen yhdistyksen toimintaan, syntymävuosi, 
vyökoesuoritukset, punnitustulokset, painoluokat, kilpailumenestys ja -aktiivisuus)  

- Muut rekisteröidyn itsensä luovuttamat henkilötiedot, kuten vaatetilauksiin liittyvät tiedot 

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

 

Henkilötietojen tietolähteenä käytetään jäsenen tai hänen huoltajansa ilmoittamia tietoja, jäsenen tai hänen 
huoltajansa Suomisport -portaaliin antamia tietoja sekä harjoitus- ja kilpailutoiminnassa kertyneitä tietoja.  

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

 

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin, eikä niitä siirretä EU:n tai ETA-alueen 
ulkopuolelle. 

 

Tietoja luovutetaan kolmansille tahoille ainoastaan ilmoitettaessa jäsen osallistujaksi kilpailuihin. Tällöin 
luovutettavia tietoja ovat jäsenen nimi, syntymävuosi, vyöarvo ja painoluokka. 

 

Tietoja ei luovuteta markkinointikäyttöön. 

 

8. Tietojen suojauksen periaatteet 

 

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin ne ovat tarpeen seura- ja judotoiminnan tarkoituksen 
toteuttamiseksi. 

 

Jäsenrekisteriä ylläpidetään ja käsitellään sähköisesti, ja siihen on pääsy vain niillä seuran hallituksen 
jäsenillä ja muilla toimihenkilöillä, joiden toimi edellyttää pääsyä jäsenrekisterin tietoihin. 

 

Jäsenellä on pääsy omiin Suomisport -portaalissa oleviin tietoihinsa. 

 



Judotoiminnan sähköisiin ja paperisiin tilastoihin on pääsy vain tietojen ylläpitäjällä Olli Paasimaalla.  

 

9. Rekisteröidyn oikeudet 

 

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee osoittaa kohdassa 2. mainitulle yhteyshenkilölle 
em. yhteystiedoin. 

 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tallennetut tiedot ja vaatia tietojen oikaisua tai 
poistamista. Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan tarkastuksen yhteydessä. 

 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia itseään koskevan virheellisen tiedon korjaamista. 

 

Rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskevat tiedot poistetuksi rekisteristä ilman aiheetonta viivytystä. 

 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. 

 

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista. 
Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumus tietojensa käsittelyyn tai muuttaa sitä. Tällainen itseään 
kohdistuvien henkilötietojen käsittelyn vastustaminen on mahdollista vain erityisestä henkilökohtaisesta 
syystä. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se tilanne, jonka perusteella hän vastustaa 
käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä pyynnön noudattamisesta vain laissa säädetyin perustein. 

 


