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Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksen taikka seuran ja jäsenen välisen 
jäsensuhteen taikka muun asiallisen yhteyden perusteella. Henkilötietoja käsitellään 
etenkin seuraaviin käsittelyn tarkoituksiin: 
   - Jäsenyyksien ylläpito 
   - Kilpailutoiminnan toteuttaminen 
   - Tulospalvelun ylläpito ja tilastojen julkaisu 
   - Sähköinen jäsenviestintä, esimerkiksi webbisivut 
   - Analysointi ja tilastointi 
   - Asiakaspalvelun ja toiminnan toteuttaminen

Seura käsittelee seuraavia käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja 
   - Yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet 
   - Ikä, sukupuoli ja äidinkieli 
   - Mahdolliset luvat ja suostumukset 
   - Jäsensuhdetta koskevat tiedot, kuten, laskutus- ja maksutiedot 
   - Ottelutilastot, kuten, ottelut, maalit, varoitukset ja muut ottelutapahtumaan liittyvät  
     tilastointitiedot. 
   - Seuran ja henkilön kilpailutoimintaan liittyvät tiedot sekä muut asiakkaan 
     suostumuksella kerätyt tiedot. 

   - Rekisterinkäsittelijän (pääkäyttäjä) tai toimihenkilön (ylläpitäjä) syöttäminä. 
   - Jäseneltä itseltään suoraan järjestelmään, sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella, 
     mobiilisovelluksen kautta, tai muulla vastaavalla tavalla. 
   - Lajiliittojen rekistereistä ja kilpailujärjestelmistä.
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A Manuaalinen aineisto

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. Seura ei myy tai vuokraa rekisteröidyn 
henkilötietoja kolmansille osapuolille. Tietoja luovutetaan kolmansille osapuolille vain 
seuraavissa tapauksissa: 
   - Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden 
tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön 
perustuvalla tavalla.Esimerkiksi lajijärjestölle tai yhteistyökumppanille. 
  - Jos käyttäjä on erikseen antanut suostumuksensa seuran yhteistyökumppaneiden 
sähköiseen suoramarkkinointiin, voidaan käyttäjän tietoja luovuttaa tarkoin valituille 
yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin.

Tietoja ei siirretä säännönmukaisesti EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa. Tulostettuja 
rekistereitä pyritään välttämään. Kaikki tulostettu aineisto hävitetään asianmukaisesti. 

Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, 
salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. 
Sivujen toteutuksessa on hyödynnetty teknistä tietosuojaa, jolla pyritään huolehtimaan 
siit , ett  syötetyt tiedot säilyvät muuttumattomina ja ovat saatavilla vain tietoon 
oikeutetuille. 
Rekisterin tietojenkäsittelyyn on käyttöoikeudet vain niillä rekisterinpitäjän henkilöstön 
jäsenillä joiden työtehtävien suorittaminen sitä edellyttää. Rekisterin tietojen 
muokkaaminen ja lukeminen edellyttää henkilökohtaista tunnistautumista järjestelmään.


