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Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
 
1) Jäsenrekisteriä käytetään seuran yhdistyslain (503/1989) 11.1 § mukaisena jäsenluettelona. 
Rekisterin tietoja käytetään myös jäsenmaksutietojen ylläpitämiseen ja koko seuraa koskevaa 
tiedottamista varten. 
 
2) Harjoitusryhmärekistereitä käytetään harjoitusryhmän toimintaan osallistuvan judokan ja 
alaikäisten osalta heidän huoltajiensa tarvittavien tietojen merkitsemiseen, 
sekä harjoitusryhmää koskevan tiedon tiedottamiseen. 
 
3) Tapahtumailmoittautumisiin kerätään tapahtuman osallistumisen / järjestämisen kannalta 
olennaiset tiedot. 
 
Rekisterin tietosisältö 
 
Jäsenrekisteriä ylläpidetään Olympiakomitea ry:n alaisessa Suomisport palvelussa. Palveluun 
kerätään seuraavat henkilötiedot: 
Kieli, nimi, henkilötunnus, kansalaisuus, Suomisport ID-tunnus, puhelinnumero, sähköpostiosoite, 
osoite ja maa. 
Jos rekisteröityjä haluaa tehdä hankintoja huollettavansa puolesta Suomisport-palvelussa, kerää 
Suomisport-palvelu huollettavan vastaavat tiedot. Linkki Suomisport-palvelun tietosuojaselosteeseen 
 
Harjoitusryhmärekisteriin kerätään seuraavat henkilötiedot: 
nimi, syntymäaika, judopuvun koko, huoltajan nimi, huoltajan puhelinnumero, huoltajan 
sähköpostiosoite ja huoltajan antamat muut tiedot (esim. toisen vanhemman puhelinnumero) 
 
Tapahtumailmoittautumisiin syntyvään rekisteriin kerätään kyseisen tapahtuman osallistumisen 
kannalta olennaiset tiedot. Esimerkiksi: nimi, syntymävuosi, kilpailun painoluokka, vyöarvo sekä 
mahdolliset ruoka-aine allergiat. 
 
Millä perusteella keräämme tietoja?  
 
Henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyslain (503/1989) mukaiseen velvoitteeseen ylläpitää 
jäsenrekisteriä. Lisäksi keräämme seuran ja harjoitusryhmien tiedottamisen kannalta tarpeelliset 
tiedot. Seura järjestää myös kilpailu- sekä leirimatkoja ja omia kilpailuja ja leirejä. Näihin tapahtumiin 
osallistuvilta kerätään tapahtumailmoittautumisen kannalta olennaiset tiedot. 
 
Tietolähteet 

 
Tietoja kerätään jäsen- ja harjoittelumaksujen maksamisen yhteydessä Suomisport palveluun. Lisäksi 
harjoitusryhmät keräävät tiedot harjoitusryhmiin kuuluvista tarpeellista tiedottamista varten. Nämä 
tiedot kerätään seuran internetsivuilla olevien sähköisten lomakkeiden avulla. Myös 
tapahtumailmoittautumisiin tiedot kerätään seuran internetsivujen sähköisten lomakkeiden avulla. 
Harjoitusrekisteriin tai tapahtumailmoittautumiseen tiedot syöttää vapaaehtoisesti osallistuja itse tai 
alaikäisen kohdalla hänen huoltajansa. 

https://info.suomisport.fi/suomisport-tietosuoja/


 
Henkilötietojen käsittely ja käyttö 
 
Jäsenrekisterin osalta henkilötietojen käsittelystä ja käytöstä voi lukea Suomisport palvelun 
tietosuojaselosteesta 
 
Harjoitusryhmärekisterien tietoja ei luovuteta kaupallisiin tarkoituksiin eikä kolmansille osapuolille. 
 
Tapahtumailmoittautumisten tiedot voidaan luovuttaa vain tapahtuman järjestäjälle seuran tekemää 
virallista ilmoittautumista varten. Tapahtumailmoittautumisten tietoja ei luovuteta muille kolmansille 
osapuolille tai kaupallisiin tarkoituksiin. 

  
Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

 
Rekisterien tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

 
Kerättyjen tietojen turvallinen säilyttäminen  
 
Jäsenrekisterin osalta henkilötietojen säilyttämisestä voi lukea Suomisport palvelun 
tietosuojaselosteesta 
 
Harjoitusryhmärekisterien ja tapahtumailmoittautumisten tietojen osalta käyttöoikeudet on rajattu 
nimetyille hallituksen jäsenille, harjoitusryhmien ohjaajille ja seuran sekä harjoitusryhmien 
tiedotuksesta vastaaville henkilöille. Suojaus perustuu käyttöoikeuden saaneelle henkilölle 
annettuun rekisteröitymistunnukseen sekä hänen itse valitsemaansa käyttäjätunnukseen ja 
salasanaan. 
 
Säilytysajat 

 

Jäsenrekisterin osalta henkilötietojen säilyttämisestä voi lukea Suomisport palvelun 
tietosuojaselosteesta 
 
Harjoitusryhmärekisterin tiedot päivitetään puolivuosittain tai kalenterivuosittain. Ryhmää vaihtavan 
tai harjoituksen lopettavan jäsenen tiedot poistetaan rekisteristä päivityksen yhteydessä. 
Tapahtumailmoittautumisten tiedot poistetaan puolivuosittain.  
 
 
Rekisteröidyn oikeudet  

 
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, milloin henkilötietojen käsittely perustuu 
suostumukseen.  
 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli rekisteröity katsoo, 
että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietolainsäädäntöä. 

 
Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet: 

a) Rekisteröidyn oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot. 
b) Rekisteröidyn oikeus tietojensa oikaisemiseen. 
c) Rekisteröidyn oikeus tietojensa poistamiseen.  
d) Rekisteröidyn oikeus tietojen rajoittamiseen. 
e) Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. 
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Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti sähköpostitse seuran hallituksen puheenjohtajalle. Rekisterinpitäjä 
voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa EU:n 
tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 
Pyydämme kuitenkin huomioimaan, että tietojen antaminen on aina jäsenyyden ja tietyissä tilanteissa 
esimerkiksi tapahtumaan osallistumisen edellytys.  
 
 
Rekisterinpitäjä 

 
Lahden Judoseura r.y. 
Y-tunnus: 2169220-2 
Seuran hallituksen ajantasaiset yhteystiedot löytyvät osoitteesta: 
www.lahdenjudoseura.net 
 
Yhteyshenkilön tiedot 

 
Seuran hallituksen ja hallituksen puheenjohtajan ajantasaiset yhteystiedot löytyvät osoitteesta: 
www.lahdenjudoseura.net 
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