
 

Rekisteri- ja tietosuojaseloste 
 
Tämä on Joensuun Curling ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-ase-
tuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 17.8.2018. 
 
 

1. Rekisterin pitäjä 
 
Joensuun Curling ry 
Linnunlahdentie 14 
80100 Joensuu 
Y-tunnus: 1466048-0 

 
 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 
 
Ari Sorsa 
Linnunlahdentie 14 
80100 Joensuu 
p. 050 346 1569 

 
 

3. Rekisterin nimi 
 

Joensuun Curling ry jäsenrekisteri 
 
 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

 
Henkilötietoja käytetään Joensuun Curling ry:n ja Suomen Curlingliiton jäsenrekiste-
rinä. Lisäksi Suomen Curlingliiton jäsentietokantaa käytetään ja hyödynnetään Joen-
suun Curling ry:n sarjojen, turnausten ja muiden kilpailuiden tulospalvelun järjestämi-
sessä. Tietojen käsittelyssä noudatetaan Suomen Curlingliiton tietosuojaohjeistusta: 
https://www.curling.fi/fi/liitto/tietosuojaohjeistus 

 
 

5. Rekisterin tietosisältö 
 
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: 

 

Nimi 

Syntymäaika: vaikuttaa jäsenmaksun suuruuteen, tarvitaan myös osallistumisoikeu-

den toteamiseen eri ikäryhmille suunnattuihin kilpailuihin (juniorit/seniorit) 

Sähköpostiosoite 

Puhelinnumero: joukkueiden yhteyshenkilöiden puhelinnumero 

Tieto siitä, onko henkilö opiskelija: vaikuttaa jäsenmaksun suuruuteen 

 

https://www.curling.fi/fi/liitto/tietosuojaohjeistus


 

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan joukkueiden yhteyshenkilöiltä ilmoittautu-

mislomakkeen kautta, sekä suoraan seuran jäseniltä itseltään. 

 

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulko-

puolelle 

 

Tietoja käytetään ainoastaan Joensuun Curling ry:n jäsenrekisterin hallinnointiin ja 

sisäiseen viestintään. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

 

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 
 
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsitel-
tävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palve-
limilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaan-
kuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien 
käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsi-
tellään 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 tie-
tonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon 
täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia nii-
hin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi 
pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpi-
täjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöi-
sesti 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 kä-
sittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekiste-
rinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan 
henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa 
säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 


