TIETOSUOJASELOSTE
Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan miten Suomen Uimaliitto ry (”Uimaliitto”) käsittelee jäsen- ja
toimijarekisteriin (Sense) ja siihen suoraan liittyvien uintiurheilulajien kilpailujärjestelmiin sekä
Uimaliiton tapahtuma ilmoittautumisjärjestelmään rekisteröityneiden henkilötietoja.
Ensisijaisesti henkilötietoja käsitellään Uimaliiton uintiurheilulajien harrastamiseen ja
kilpailemiseen sekä uintiurheilun parissa toimimiseen liittyvien tehtävien toteuttamiseen.
1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
Rekisterinpitäjä: Suomen Uimaliitto ry – Finska Simförbundet rf
Osoite: Hämeentie 105 A, 00550 Helsinki
Puhelin: +358 44 5490300
Y-tunnus:0117016-7
Sähköposti: info@uimaliitto.fi
Yhteyshenkilö: Krista Terämaa, krista.teramaa@uimaliitto.fi
2. Rekisteröidyt
Rekisterissä käsitellään Suomen Uimaliitto ry:n jäsenien (seurat) ja sen entisten jäsenien kautta
syntyneitä henkilösidoksia, Suomen Uimaliitto ry:n toimintaan liittyvien yhteyshenkilöiden ja
luottamushenkilöiden sekä kunniajäsenten henkilötietoja. Lisäksi rekisterissä käsitellään Uimaliiton
järjestämiin koulutuksiin ja tapahtumiin osallistuvien/osallistuneiden henkilöiden henkilötietoja.
3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoituksena on Rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden
aikana, sen ylläpito ja kehittäminen sekä liiton tapahtumien ja tuotteiden markkinointi ja myös
päättyneiden jäsenyyksien dokumentaation hallinta henkilötietojärjestelmässä (”Sense”).
Henkilötietojen käsittely perustuu Suomen Uimaliitto ry:n lainsäädännölliseen velvoitteeseen
ylläpitää jäsenrekisteriä sekä tietyissä tapauksissa sopimuksen täytäntöönpanoon.
Lasten henkilötietojen käsittely perustuu siihen, että vanhempainvastuunkantaja on antanut tähän
nimenomaisen suostumuksensa tai valtuutuksensa.
Henkilötunnuksen osalta käsittelyperusteena on se, että Rekisteröity voidaan yksilöidä luotettavasti
ja yksiselitteisesti Rekisteröidyn oikeusturvan sekä etujen ja oikeuksien varmistamiseksi.
4. Käsiteltävät henkilötiedot
Rekisterissä käsitellään Suomen Uimaliitto ry:n jäsenien henkilö- ja yhteystietoja sekä muita
jäsenyyteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:
-

Rekisteröidyn etu- ja sukunimi;
Rekisteröidyn kutsumanimi;
Rekisteröidyn kotipaikka;
Rekisteröidyn sähköpostiosoite;
Rekisteröidyn puhelinnumero;
Sähköisen viestinnän tunnistetiedot; (Yleensä kaikki verkossa toimivat järjestelmät keräävät
jonkinlaista lokitietoa (joka sisältää mm. IP-osoitteita) sekä käyttävät evästeitä.
Rekisteröidyn edustamat seurat eri Uimaliiton lajeissa;
Rekisteröidyn saamat ansiomerkit;
Rekisteröidyn tapahtumaosallistumiset, mikäli ne kuuluvat koulutuspolun osaksi;
Rekisteröidyn vaatekoot, mikäli hän kuuluu johonkin Uimaliiton edustusryhmään;
Rekisteröidyn jäsennumero;
Rekisteröidyn syntymäaika;

-

Rekisteröidyn henkilötunnus;
Rekisteröidyn antamat vastaukset mobiilisovelluksen kautta annettuihin pikakyselyihin;
Rekisteröidyn antamat vastaukset mobiilisovelluksen kautta annettuihin mielenkiinnon
kohteisiin;
Alaikäisen rekisteröidyn huoltajan yhteystiedot (nimi, sähköposti, puhelin).
Rekisteröidyn urheilutestitulokset ja itsearvioinnit, mikäli hän kuuluu johonkin Uimaliiton
edustusryhmään;
Rekisteröidyn urheilutulokset, mikäli hän kuuluu johonkin Uimaliiton edustusryhmään tai
osallistuu liiton viralliseen kilpailutoimintaan;
Rekisteröidyn terveystiedot, mikäli se on kilpailuluokittelun takia tarpeellista.

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään Rekisteröidyltä itseltään, Uimaliiton jäsenseuroilta, kansainvälisiltä
urheilujärjestöiltä (FINA, LEN, WPS) sekä Postilta.
6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Uimaliiton järjestelmiin, johon on
rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi.
Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.
Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. Jäsenellä on
henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasanasuojaus. Yhdistyksen ulkopuolelle lähetettävät
henkilötiedot salataan. Käytetyt työasemat ja tallennusmediat ovat salattu.
7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
Henkilötietoja voidaan luovuttaa Uimaliiton yhteistyökumppaneille Uimaliiton jäsenyyteen liittyvien
toimenpiteiden ja palveluiden toteuttamiseksi.
Henkilötietoja voidaan siirtää myös muille palveluntarjoajille Järjestelmän toteuttamiseksi.
Henkilörekisterin teknisen ylläpidon toteuttava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani voi siirtää
henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän
tietosuojaselosteen mukaisesti.
8. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Uimaliitto voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä myös muita palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat
Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella liittyen Uimaliiton uintiurheilulajien
kilpailu- ja leiritoimintaan. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle toteutetaan aina lainmukaisella perusteella:
-

Rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa siirtämiseksi, tai
henkilötietojen siirtämiselle on olemassa muu lainmukainen peruste.

Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi.
Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina
voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen
lainsäädännön mukaisesti.

9. Henkilötietojen säilytysaika
Säilytämme rekisteröityneen tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa ”Henkilötietojen
käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus” määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin
voimassaolevan lainsäädännön ja Uimaliiton määräysten mukaisesti.
10. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu.
Kaikki rekisteröityneen tiedot historiatietoineen on rekisteröityjän saatavissa kopiointimaksua
vastaan Uimaliitosta. Pyyntö oikeuden toteuttamista varten tulee esittää kirjallisesti ja
allekirjoitettuna tämän tietosuojaselosteen Rekisterinpitäjän yhteystiedot kohdassa mainittuun
osoitteeseen. Uimaliitto voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja
varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä.
Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä
suoramarkkinointitarkoituksiin.
Rekisteröity
voi
antaa
Uimaliitolle
kanavakohtaisia
suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät
markkinointiviestit).
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti
allekirjoitettuna tämän tietosuojaselosteen Rekisterinpitäjän yhteystiedot kohdassa mainittuun
osoitteeseen.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa rekisteristä.
Tietojen poistaminen vaikuttaa henkilön mahdollisuuteen osallistua kilpailu- ja
tapahtumatoimintaan. Pyyntö oikeuden toteuttamista varten voidaan esittää kirjallisesti ja
allekirjoitettuna tämän tietosuojaselosteen Rekisterinpitäjän yhteystiedot kohdassa mainittuun
osoitteeseen. Uimaliitto voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja
varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä.
11. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen
Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai
työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty
soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
12. Yhteydenotot
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja
muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse tämän tietosuojaselosteen Rekisterinpitäjän
yhteystiedot kohdassa mainittuun osoitteeseen. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä
henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:
Suomen Uimaliitto ry
Krista Terämaa
Hämeentie 105 A, 00550 Helsinki
13. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä
tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 1.6.2018.

