
Rekisteri- ja tietosuojaseloste  
Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.    
  
1. Rekisterinpitäjä 

 Suomen Urheilun tukisäätiö, Valimotie 10, 00380 Helsinki 
 Y-tunnus: 3143471-7 
 Sähköposti: valmennusrahasto@olympiakomitea.fi 
 
2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 

 Perttu Pajukoski 
 puh. 050 329 1228  
 sähköposti: perttu.pajukoski@olympiakomitea.fi  
  
3. Rekisterin nimi 

 Valmennus- ja urheilijarahaston urheilijarekisteri 
  
4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

 EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on: 
 - Jäsenyyksien ylläpito, asiakaspalvelu, toiminnan toteuttaminen ja kehittäminen 
 - Lakiin perustuva ilmoitusvelvollisuus rahaston jäsenille maksettavista veronalaisista ja verovapaista   
   korvauksista 
 - Sähköinen jäsenviestintä 
 - Analysointi ja tilastointi 
   
5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, henkilötunnus, yhteystiedot (puhelinnumero, 
sähköpostiosoite, osoite), pankkitilin numero, urheilulaji sekä sitä edustava lajiliitto.  

Tietoja säilytetään rahaston jäsenyyden ajan. Kun urheilija ilmoittaa lopettavansa rahaston käytön, niin 
tiedot poistetaan rekisteristä.  

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta www-lomakkeella, jonka asiakas itse täyttää. Tietoja 
voidaan kerätä myös puhelimitse ja sähköpostitse.  
  
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on 
sovittu asiakkaan kanssa.  

8. 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 työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

 
9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia 
mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa 
tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää 
kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan 
henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa 
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

 
10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä 
("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset 
oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää 
kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan 
henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa 
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

 


