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Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Matti Hannuksela

Rekisterin nimi
MyClub – jäsentieto- ja laskutusjärjestelmä

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Seuran jäsenluettelon ylläpito, tiedottaminen, pelipassien ja -vakuutusten lunastaminen,
jäsenyyteen liittyvien jäsen-, toiminta-, joukkue- ja seuramaksujen laskuttaminen.

Rekisterin tietosisältö
Etu- ja sukunimi, sukupuoli, syntymäaika, kotiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, rooli
seuran joukkueessa ja alaikäisen jäsenen huoltajan etu- ja sukunimi, kotiosoite,
puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Palloliiton lisenssin voimassaolotiedot.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Keräämme henkilötietoja asiakasviestintää ja asiakassuhteen hoitamista varten. Palvelun
tuottamiseen tai sopimussuhteen täyttämiseen. Sivuston kehittämiseen ja käytettävyyden
parantamiseen.

Kerätyt tiedot

● IP-osoite
● URL-reitti sivustolla
● Vierailun ajankohta
● Selaintyyppi ja -versio
● Laitetyyppi
● Sivustolta yhteydenottopyynnön tai tilauksen lähettäneen nimi ja sähköpostiosoite



Mistä saamme henkilötiedot?

Lähtökohtaisesti saamme käsiteltävät tiedot rekisteröidyiltä itseltään. Rekisteri koostetaan
sivuston kautta niistä kävijöistä, jotka täyttävät ja lähettävät sivustolla lomakkeen. Sivustolta
kerätty data tallentuu palvelimelle vierailun yhteydessä.

Evästeet

Eväste on lyhyt tekstinpätkä, jonka käyttämäsi verkkosivusto lähettää selaimeesi.
Evästeiden avulla ei voida suorittaa ohjelmia tai tallentaa viruksia käyttäjän tietokoneelle.
Käytämme evästeitä analysointiin ja parantaaksemme sivuston käytettävyyttä.

Sivuston kävijämäärien seurantaan käytämme Googlen Analytics palvelua. Seurannan
tarkoitus on kerätä tilastotietoa esimerkiksi sivun suosituimmista sisällöistä.

Lisätietoja Googlen evästeistä: Googlen evästekäytäntö.

Estä evästeet muuttamalla selaimesi evästeasetuksia. Lisätietoja: http://aboutcookies.org.
Estämällä evästeiden käytön saatat estää myös joidenkin sivuston toimintojen käyttämisen.

Henkilötietojen vastaanottajaryhmät

Emme luovuta henkilötietoja ulkopuolisille osapuolille, lukuun ottamatta niitä tilanteita ja
tarkoituksia jotka mainitaan tässä Tietosuojaselosteessa.

Ennen kuin siirrämme henkilötietoja, tarkistamme, että palveluntarjoajat sitoutuvat
rajoittamaan henkilötietojen käyttöä sekä noudattamaan vähintään tämän
Tietoturvaselosteen mukaisia yksityisyys- ja tietoturvastandardeja

Voimme luovuttaa henkilötietoja ulkopuolisille osapuolille myös oikeudellisista syistä tai
rekisteröidyn nimenomaisella suostumuksella.

Henkilötietojen siirtäminen Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Saatamme käsitellä henkilötietoja järjestelmissä, jotka siirtävät tietoja Euroopan Unionin ja
Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Jos Euroopan komissio ei ole katsonut kohdemaan
tietosuojan tasoa riittäväksi, takaamme sopimuskäytäntöjemme (esimerkiksi Euroopan
komission mallilausekkeet henkilötietojen siirtämisestä kolmansiin maihin) tai muiden
toimenpiteiden avulla riittävän tietosuojan tason henkilötiedoillesi.

https://policies.google.com/technologies/cookies
http://aboutcookies.org/


Säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja ainoastaan niin kauan, kuin lainsäädäntö vaatii tai kuin ne ovat on
tarpeellisia yllä yksilöityjen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät
tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden
laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.
Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja
muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja
vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Oikeutesi ja vaikutusmahdollisuutesi

Sinulla on oikeus tarkastaa rekisterissämme olevat itseäsi koskevat tiedot, oikeus vaatia
virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää sinua koskevien henkilötietojen käsittely sekä
muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiisi.

Jos haluat käyttää jotakin ylläolevista oikeuksista, pyydämme lähettämään postitse tai
sähköpostitse seuraavat tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero ja kopio voimassaolevasta
henkilöllisyystodistuksesta. Henkilöllisyyden todistamiseksi voimme pyytää lisätietojen
toimittamista. Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai
jotka ovat selvästi perusteettomia.
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