
Seloste henkilöetojen käsi�elytoimista

1. Rekisterinpitäjän nimi ja yhteysedot

Lahden Verkkopalloseura ry

yhteyshenkilö Teemu Varpola

yhteys�eto teemu.varpola@lvstennis.com

2. Käsi�elyn tarkoitukset

a) Jäsenrekisteri

Henkilö�etojen käsi elyperusteena on henkilön jäsenyys seurassa. Tietoja käsitellään seuraaviin 

tarkoituksiin:

� seuran ja jäsenen välisen jäsensuhteen ylläpito

� seuran toimintaan osallistuminen (esim. valmennus, kilpailut ja tapahtumat)

� kansallinen ja kansainvälinen kilpailutoiminta (esim. ilmoi autumiset, tulokset, seurasiirrot)

� sähköinen ja muu jäsenvies�ntä

� seuran toiminnan analysoin� ja �lastoin�

� seuran toiminnan kehi äminen ja laadun valvonta

b) Asiakasrekisteri

Henkilö�etojen käsi elyperusteena on henkilön sopimussuhde (esim. valmennustoiminta, kilpailut ja 

tapahtumat) seuraan. Tietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

� seuran toimintaan osallistuminen (esim. valmennus, kilpailut ja tapahtumat)

� sähköinen ja muu asiakasvies�ntä

� seuran toiminnan analysoin� ja �lastoin�

� seuran toiminnan kehi äminen ja laadun valvonta

� muut asiakassuhteen hoitoon lii yvät toimet

c) Uu�skirjerekisteri

Henkilö�etojen käsi elyperusteena on henkilön �laama uu�skirje (suostumus) ja �lauksen voi peruu aa 

koska tahansa. Tietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

� sähköisen uu�skirjeen lähe äminen

d) työntekijärekisteri

Henkilö�etojen käsi elyperusteena on henkilön työsuhde seuraan. Tietoja käsitellään seuraaviin 

tarkoituksiin:

� työsuhteeseen lii yvät tarkoitukset

3. Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilöetoryhmistä

a) Jäsenrekisteri

Jäsenrekisterissä käsitellään seuraavia �etoja:

� nimi, sukupuoli, syntymäaika, pos�osoite, sähköpos�osoite, puhelinnumero



� alaikäisiltä huoltajan �edot (nimi ja yhteys�edot)

� TennisClubin käy äjä�edot (käy äjätunnus ja salasana, kirjautumis�edot), jos rekisteröity käy ää 

TennisClubia

� luvat ja suostumukset (esim. uu�skirje, kuvauslupa)

� jäsenyyssuhde a koskevat �edot (esim. jäsenyyden alkamis- ja pää ymispäivä, jäsenyyden tyyppi)

� kilpailutoimintaan lii yvät �edot (esim. ilmoi autumiset, tulokset, seurasiirrot)

� seuran toimintaan lii yvät �edot (esim. osallistumiset valmennukseen, kilpailuihin ja tapahtumiin)

� muut jäsenen suostumuksella kerätyt �edot (esim. kuvat)

b) Asiakasrekisteri

Asiakasrekisterissä käsitellään seuraavia �etoja:

� nimi, sukupuoli, syntymäaika, pos�osoite, sähköpos�osoite, puhelinnumero

� alaikäisiltä huoltajan �edot (nimi ja yhteys�edot)

� TennisClubin käy äjä�edot (käy äjätunnus ja salasana, kirjautumis�edot), jos rekisteröity käy ää 

TennisClubia

� luvat ja suostumukset (esim. uu�skirje, kuvauslupa)

� seuran toimintaan lii yvät �edot (esim. osallistumiset valmennukseen, kilpailuihin ja tapahtumiin)

� muut asiakkaan suostumuksella kerätyt �edot (esim. kuvat)

c) Uu�skirjerekisteri

Uu�skirjerekisterissä käsitellään seuraavia �etoja:

� henkilön nimi ja sähköpos�

d) Työntekijärekisteri

Työntekijärekisterissä käsitellään seuraavia �etoja:

� nimi, henkilötunnus, pos�osoite, sähköpos�osoite, puhelinnumero

� työsuhteen hoitamiseen lii yvät �edot (esim. työsopimus, verokor))

4. Säännönmukaiset etolähteet

Rekistereissä olevat �edot kerätään seuraavista lähteistä:

� henkilöltä itseltään ilmoi autumislomakkeella, puhelimitse tai muulla vastaavalla tavalla

� henkilön huoltajalta

� väestö�etojärjestelmästä tai muusta vastaavasta yhteys�etorekisteristä

� henkilön käy ämien seuran tarjoamien palveluiden perusteella

5. Henkilöetojen säännönmukaiset luovutukset

Seuran jäsenten �edot (nimi, syntymäaika, sähköpos� ja jäsenyys�eto) luovutetaan Suomen Tennisliiton 

pelaajarekisteriin. Tämä antaa jäsenelle mahdollisuuden hankkia kilpailemiseen oikeu ava kilpailulisenssi. 

Lisäksi Tennislii o voi lähe ää pelaajalle Tennisliiton sähköisiä uu�skirjeitä. Tietoa Tennisliiton 

pelaajarekisteristä löytyy osoi eesta www.tennis.fi/pelaajarekisteri. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää 

�etojen luovu aminen. Kiellon voi tehdä o amalla yhtey ä kohdassa 1 maini uun yhteyshenkilöön.

Olemme ulkoistaneet osan talous- ja palkkahallintoa Päijät-Hämeen Liikunnan ja Urheilun seuroille 

tarjoamille talouspalveluille. Luovutamme heille laskutukseen, kirjanpitoon ja palkanlaskentaan lii yviä 

�etoja.



Jos henkilö on antanut nimenomaisen suostumuksen, saatamme luovu aa hänen sähköpos�osoi eensa 

yhteistyökumppaneidemme suoramarkkinoin�tarkoituksiin. Henkilö voi koska tahansa peruu aa 

suostumuksen o amalla yhtey ä kohdassa 1 maini uun yhteyshenkilöön.

6. Tietojen siirto kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille

Tietoja ei luovuteta kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille.

tai

Tietoja luovutetaan vain sellaisiin kolmansiin maihin, jotka EU:n komission on hyväksynyt rii ävän 

�etosuojatason omaaviksi maiksi. Lista hyväksytyitä maista löytyy osoi eesta 

h ps://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protec�on/data-transfers-outside-eu/adequacy-protec�on-

personal-data-non-eu-countries_en.

7. Tietojen säilytysaika

Säilytämme jäsentemme �etoja niin kauan, kun heillä on voimassa oleva jäsenyys seuraan. Poistamme 

kuukauden kuluessa niiden henkilöiden �edot, joiden jäsenyys seurassa on pää ynyt, ellei �etojen 

säily ämiselle ole muuta laillista peruste a.

Säilytämme asiakkaidemme �etoja niin kauan, kun heillä on voimassa oleva asiakassuhde (esim. 

osallistuvat valmennukseen) seuraan. Poistamme kuukauden kuluessa niiden henkilöiden �edot, joiden 

asiakkuus seurassa on pää ynyt, ellei �etojen säily ämiselle ole muuta laillista peruste a.

Säilytämme uu�skirjerekisterissä olevien �etoja niin kauan, kunnes he peruu avat uu�skirjeen �lauksen tai 

koko uu�skirjepalvelu lopetetaan. Poistamme kuukauden kuluessa niiden henkilöiden �edot, joiden 

uu�skirje�laus on pää ynyt, ellei �etojen säily ämiselle ole muuta laillista peruste a.

Edellä mainituista määräajoista poiketaan, jos �etojen säily ämiselle on jokin lakisääteinen velvollisuus 

(esim. työlainsäädäntöön, kirjanpitolakiin tai verotukseen lii yvä määräaika).

8.  Kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

Henkilö�edot säilytetään ainoastaan sähköisessä muodossa palvelimella, joka on suoja u palomuurilla 

(esim. TennisClub) ja �etoihin pääsee käsiksi vain sala ua yhtey ä käy ämällä.

Seuran sisällä henkilö�etoja käsi elevät vain ne, joilla on tehtäviensä suori amiseksi tarve �etoihin (esim. 

hallituksen jäsenet, työntekijät ja muut luo amustoimissa olevat). Jokaisella �etoja käsi elevällä on 

henkilökohtainen käy äjätunnus ja salasana, joita käy ämällä hän pääsee käsi elemään �etoja. 

Henkilökohtaisia käy äjätunnuksia ja salasanoja ei saa luovu aa kenenkään muun käy öön. Niitä, joilla on 

pääsy �etoihin, on ohjeiste u käsi elemään �etoja lainmukaises�.

Seuran hallitus valvoo henkilö�etojen käsi elyä.

9.  Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy �etoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilö�etoihin. Pyyntö on osoite ava kohdassa 1 

mainitulle henkilölle.

Oikeus vaa�a �etojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on EU:n �etosuoja-asetuksen 16 ar�klan mukainen oikeus vaa�a, e ä rekisterinpitäjä 

oikaisee häntä koskevat virheelliset henkilö�edot. Pyyntö on osoite ava kohdassa 1 mainitulle henkilölle.



Oikeus �etojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on EU:n �etosuoja-asetuksen 17 ar�klan mukainen oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan

rekisteröityä koskevat henkilö�edot, ellei käsi elyyn ole laillista peruste a. Pyyntö ja sen perusteet on 

osoite ava kohdassa 1 mainitulle henkilölle.

Oikeus käsi elyn rajoi amiseen

Rekisteröidyllä on EU:n �etosuoja-asetuksen 18 ar�klan mukainen oikeus siihen, e ä rekisterinpitäjä 

rajoi aa häntä koskevien henkilö�etojen käsi elyä. Pyyntö ja sen perusteet on osoite ava kohdassa 1 

mainitulle henkilölle.

Oikeus �etojen siirtämiseen

Rekisteröidyllä on EU:n �etosuoja-asetuksen 20 ar�klan mukainen oikeus siirtää rekisterinpitäjälle 

toimi amansa häntä koskevat henkilö�edot toiselle rekisterinpitäjälle. Pyyntö on osoite ava kohdassa 1 

mainitulle henkilölle.

Oikeus vastustaa �etojen käsi elyä

Rekisteröidyllä on EU:n �etosuoja-asetuksen 21 ar�klan mukainen oikeus vastustaa �etojen käsi elyä. 

Pyyntö ja sen perusteet on osoite ava kohdassa 1 mainitulle henkilölle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on EU:n �etosuoja-asetuksen 77 ar�klan mukainen oikeus tehdä valitus 

valvontaviranomaiselle Tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo, e ä henkilö�etoja on käsitelty 

lainvastaises�.

10.  Automaa*nen päätöksenteko ja profiloin

Emme käytä automaa)sta päätöksentekoa tai profiloin�a.


