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Seloste käsittelytoimista – Seuratoiminnan yhteistyöverkostot 

Rekisterinpitäjä 
Suomen Olympiakomitea ry 
Valimotie 10, 00380, Helsinki 
y-tunnus 0202238-5 
lisaaliiketta@olympiakomitea.fi 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
Suvi Voutilainen 
Valimotie 10, 00380 Helsinki 
0440 944 505 
suvi.voutilainen@olympiakomitea.fi 

Rekisterin nimi 
Suomen Olympiakomitean Lisää liikettä-verkostot: 

- Aluejärjestöjen ja lajiliittojen seurakehittäjät 
- Aluejärjestöjen aikuisliikuntavastaavat 
- Aluejärjestöjen nuorisovastaavat  
- Lajiliittojen nuorisovastaavat 

Käsittelyn tarkoitukset 

- Verkostojen sujuvan toiminnan sekä liikunta- ja urheiluyhteisötoiminnan viestinnän ja 
tiedottamisen hoitamiseksi. 

- Yhteystietojen julkaiseminen Olympiakomitean seuratoiminnan nettisivuilla pdf-
dokumenttina (olympiakomitea.fi) urheiluseurojen tueksi. 

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä 

- Verkostojen jäsenet 

 
Kuvaus henkilötietoryhmistä 

- Taho, Nimi, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, Organisaation postiosoite 
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Vastaanottajaryhmät 

- Tietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille liikunta- ja urheiluyhteisön 
ulkopuolelle. Tietoja käytetään käsittelytarkoituksen mukaisesti.  

Kolmannet maat ja kansainväliset järjestöt, joihin tietoja siirretään tai tieto siitä, ettei 
henkilötietoja siirretä kolmansiin maihin tai kansainvälisiin järjestöihin 

- Tietoja ei siirretä kolmansiin maihin tai kansainvälisiin järjestöihin  

Asianmukaisia suojatoimia koskeva dokumentaatio, jos henkilötietoja siirretään kolmansiin 
maihin tai kansainvälisiin järjestöihin tietosuoja-asetuksen 49 artiklan 1 kohdan toisessa 
alakohdassa tarkoitetulla siirrolla 

- Tietoja ei siirretä kolmansiin maihin tai kansainvälisiin järjestöihin 

Tietojen säilytysajat, tai sen määrittämisen kriteerit 

- Tietoja säilytetään verkostojen voimassaolon ajan. Mikäli verkosto lopettaa toimintansa 
tiedot hävitetään. Rekisterissä oleva henkilö voi aina ilmoittaa rekisterin yhteyshenkilölle 
haluanvansa tulla poistettavaksi rekisteristä tai päivittää tietojaan. 

Kuvaus tietosuoja-asetuksen 32 artiklan 1 kohdan mukaisista teknisistä ja organisatorisista 
turvatoimista 

- Rekisteriä ei säilytetä manuaalisesti. Tiedot on tallennettu sähköisesti ja ne on suojattu 
asianmukaisesti eikä siihen pääse käsiksi kuin rekisteriä hoitavat henkilöt ja 
Olympiakomitean henkilöstö. 

- Rekisteristä on aina mahdollista poistua tai tietoja on mahdollista päivittää ilmoittamalla 
rekisterin ylläpitäjälle. 

- Rekisterin ylläpitäjä ei luovuta tietoja eteenpäin muille osapuolille vaan niitä käytetään vain 
tarkoituskohdan mukaisesti 
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