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Yatagarasu ry:n tietosuojailmoitus rekisteröidylle sen toiminnassa 
käsiteltävistä henkilötiedoista 

1. Yleistä 
Tämä tietosuojailmoitus sisältää EU:n tietosuoja-asetuksen (EU) 679/2016 13 
artiklan mukaiset tiedot rekisteröidylle (luonnolliselle henkilölle). 

2. Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot 
Yatagarasu ry 
Sähköposti: kari@yatagarasu.fi 
Puh. 044-570 3570 

3. Tietosuojavastaavan yhteystiedot 
marjaana@yatagarasu.fi 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset, oikeusperusteet ja 
käsiteltävät henkilötietoryhmät 

Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteet: 
o Urheiluseuratoimintaan liittyvät tehtävät, kuten yhteydenpito seuran jäseniin, 

laskutuksen järjestäminen, urheilusaavutusten merkitseminen lajiliittojen 
ylläpitämiin suoritusrekistereihin sekä raportoiminen seuran toiminnasta 
lajiliitolle. 

o Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena toimivat:  
▪ Yhdistyksen jäsenluettelon käsittelyn osalta yhdistyslaki 503/1989 

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

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

Käsiteltävät henkilötietoryhmät:  
o Rekisteröityjä ovat seuran jäsenet sekä junioriharjoittelijoiden huoltajat.

o Henkilötietoryhmiä ovat:


▪ Nimi (etunimi, sukunimi)

▪ Yhteystiedot (puhelinnumero-, sähköposti- ja kotipaikka)

▪ Seurassa harjoiteltaviin lajeihin liittyvät harjoitus/käyntikerrat

▪ Seurassa harjoiteltaviin lajeihin liittyvät vyöarvot

▪ Seurassa harjoiteltaviin lajeihin liittyvät koulutussuoritukset


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


6. Henkilötietojen siirtäminen kolmansiin maihin tai 
kansainvälisille järjestöille 

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille.  



7. Henkilötietojen säilyttämisajat 
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilö tai hänen lapsensa on seuran 
jäsen.  

8. Rekisteröidyn oikeudet 
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä tieto siitä, käsitelläänkö 
hänen henkilötietojaan.  
Rekisteröidyllä on myös mm. oikeus pyytää: 
- itseään koskevat henkilötiedot  
- rekisterinpitäjää oikaisemaan tai poistamaan virheelliset tai vanhentuneet 

tiedot. 
Mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojensa käsittely ole 
lainmukaista, rekisteröidyllä on oikeus tehdä asiasta valitus 
tietosuojavaltuutetulle.  

9. Henkilötietojen lähde/lähteet 
Henkilötietojen lähteenä ovat rekisteröidyt itse. 

10. Automaattinen päätöksenteko 
Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin, 
joilla olisi vaikutuksia rekisteröityjen oikeuksiin tai vapauksiin nähden. 


11. Henkilötietojen käsittelyn suojaaminen 
Yatagarasu ry rekisterinpitäjänä on toteuttanut tarvittavat tekniset ja 
organisatoriset toimet.
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