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Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Tietojen käsittely perustuu yhdistysten jäsenten osalta Pöytyän Kaima ry:n oikeutettuun etuun eli 

yhdistyksen jäsenyyteen. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on:   

o ylläpitää yhdistyslain mukaista jäsenluetteloa 

o jäsenasioiden hoito, kuten tiedottaminen, yhteydenpito, palkitseminen, kilpailutoiminta, 

jäsenmaksujen hallinta sekä kurinpidolliset toimet  

o harrastustoiminnan, tapahtumien sekä keskustelu- ja koulutustilaisuuksien järjestäminen  

o toiminnan kehittäminen, tilastointi ja raportointi.  

o Tietojen käsittely perustuu toimihenkilöiden (joukkueenjohtaja, ohjaaja, valmentaja, tiedottaja) 

osalta Pöytyän Kaima ry:n oikeutettuun etuun eli sovittuun yhteistyöhön.   

 

Rekisterin tietosisältö ja rekisteröityjen ryhmät  

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja yhdistyksen henkilöjäsenistä:   

o Alaikäisen jäsenen osalta:   

• Tarpeelliset huoltajan suostumukset esim. jäsenyyteen, tietojen julkaisemiseen, 

harrastustoimintaan ja palveluiden käyttöön liittyen 

• Alaikäisen huoltajan nimi ja yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)  

o Jäsenyyteen liittyvät tiedot, kuten jäsennumero, jäsentyyppi, jäsenmaksuihin ja muihin laskuihin 

liittyvät tiedot  

o Yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, syntymäaika) 

o Tiedot osallistumisesta jäsen- ja harrastustoimintaan sekä keskustelu- ja koulutustilaisuuksiin 

o Muut rekisteröidyn itsensä luovuttamat henkilötiedot (esim. valokuva) 

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja toimihenkilöistä:   

o Yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)  

o Laskuihin liittyvät tiedot  

o Palkan- ja palkkionmaksuun liittyvät tiedot (henkilötunnus, tilinumero) 

o Muut rekisteröidyn itsensä luovuttamat tiedot (esim. valokuva) 

 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään esim. jäseneksi liityttäessä tai jäsenyyden aikana (lajiliiton 

rekisteristä, kilpailujärjestelmistä).  

Jäsen on velvollinen ilmoittamaan muuttuneet tietonsa Pöytyän Kaima ry:lle. 



Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen 

ulkopuolelle 

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

ulkopuolelle.  

o Jäsenrekisteriin tallennettuja rekisteröityä koskevia tietoja luovutetaan Suomen Palloliitolle 

urheilutoimintaan osallistumiseen vaadittavan lisenssin (Pelipassi) rekisteröimistä ja hallinnointia 

varten, ja käsitellään Suomen Palloliiton ylläpitämässä Pelipaikka-rekisterissä. 

o Rekisterinpitäjä käyttää tietoja ulkoisen palveluntarjoajan (Nimenhuuto –palvelua) sähköistä 

jäsenpalvelua, jonka avulla rekisterinpitäjä hallinnoi jäsenten läsnäoloseurantaa ja jäsenviestintää.  

 

Suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika 

o Rekisteri säilytetään lukitussa tilassa ja se on suojattu salasanalla. Rekisterin tietoihin on pääsy vain 

määritellyillä henkilöillä heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa.   

o Rekisterin tietoja säilytetään niin kauan, kuin ne ovat tarpeen rekisterin tarkoituksen 

toteuttamiseksi.   

o Toimihenkilön henkilötietoja säilytetään toimikausi kerrallaan. 

o Yhdistyksen jäsenen henkilötietoja säilytetään käynnissä oleva kausi kerrallaan. Edellisen kauden 

henkilötiedot hävitetään heti uuden kauden alettua. 

 

Rekisteröidyn oikeudet 

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista.   

 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia 

virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen poistamista.  

Edellä mainittuihin oikeuksiin viitaten pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti allekirjoitettuna osoitteella: 

 

Pöytyän Kaima ry / Tietosuoja 

Jussi Lehtisalo 

Neulastie 4 

21870 Riihikoski 

tai sähköpostilla osoitteeseen: jalkapallo@poytyankaima.fi 

 

Muut oikeudet: Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai 

pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä 

valvontaviranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu.  


