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Yatagarasu ry:n seloste henkilötietojen käsittelytoimista 

1. Rekisterinpitäjän, yhteyshenkilön ja tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot
Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot: Yatagarasu ry 

Sähköposti: kari@yatagarasu.fi 
Puh. 044-570 3570

Rekisterinpitäjän tietosuojavastaavan nimi ja 
yhteystiedot:

Marjaana Larpa 
marjaana@yatagarasu.fi

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset
- Urheiluseuratoimintaan liittyvät tehtävät, kuten yhteydenpito seuran jäseniin, laskutuksen 

jär jestäminen, urhei lusaavutusten merkitseminen laj i l i i t tojen yl läpitämiin 
suoritusrekistereihin sekä raportoiminen seuran toiminnasta lajiliitolle. 

- Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena toimivat:  
o Yhdistyksen jäsenluettelon käsittelyn osalta yhdistyslaki 503/1989 (jolloin 

käsittelyn lainmukaisuus arvioidaan EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 
c alakohdan kautta) 

o Muiden tietojen käsittelyn osalta rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen 
toteuttaminen (jolloin käsittelyn lainmukaisuus arvioidaan EU:n tietosuoja-
asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan kautta)

3. Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä
- Rekisteröityjä ovat seuran jäsenet sekä junioriharjoittelijoiden huoltajat. 
- Henkilötietoryhmiä ovat: 

o Nimi (etunimi, sukunimi) 
o Yhteystiedot (puhelinnumero-, sähköposti- ja kotipaikka) 
o Seurassa harjoiteltaviin lajeihin liittyvät harjoitus/käyntikerrat 
o Seurassa harjoiteltaviin lajeihin liittyvät vyöarvot 
o Seurassa harjoiteltaviin lajeihin liittyvät koulutussuoritukset 

4. Henkilötietojen käsittelijät ja vastaanottajat
Seura ei ole ulkoistanut henkilötietojen käsittelyä ulkopuolisille tahoille.

5. Tieto henkilötietojen siirtämisestä kolmanteen maahan tai kansainväliselle 
järjestölle

Kerättyjä henkilötietoja ei luovuteta kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille.

6. Mahdollisuuksien mukaan eri tietoryhmien säilyttämisen ja poistamisen 
suunnitellut määräajat

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilö tai hänen lapsensa on seuran jäsen. 
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7. Yleinen kuvaus käsittelyn turvatoimista
Ohjaajille annetut ohjeet: Ohjaajille on laadittu henkilötietojen käsittelyä koskevat 

ohjeet, joista on informoitu ohjaajia ja jotka ovat jokaisen 
saatavilla.

Käytön rajoittaminen: Henkilötiedot ovat vain muutaman ohjaajan saatavilla. 
Jäsentietolomakkeita säilytetään lukkojen takana.

Väärinkäytöksiin puuttuminen: Kaikki rikosepäilyt selvitetään viranomaistoimin (saatetaan 
poliisille tiedoksi ja tutkittavaksi).

Tietojärjestelmien 
tietoturvallisuus:

Kukin ohjaaja, joka käsittelee omalla koneellaan 
henkilötietoja, huolehtii tietokoneidensa tietoturvallisuudesta 
ja sen ajantasaisuudesta.

Sähköpostikäytännöt: Kun lähetetään tiedotteita, käytetään piilokopio-toimintoa, 
jolloin vastaanottajat eivät näe toistensa osoitteita.

Tietojen säilyttämispaikka: Jäsenen nimi ja sähköpostiosoite ovat käytössä 
sähköpostijärjestelmissä, jotka ovat pilvipalveluissa. Muita 
tietoja säilytetään vain kiinteillä tietoasemilla tai paperilla.
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