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EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679/EU) 13 artiklan tarkoittama ilmoitus
henkilötietojen käsittelystä
Väliotsikoissa viitataan asetuksen 13 artiklan alakohtiin.
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Rekisterinpitäjä ja edustaja

Haukilahden Urheiluampujat ry
Majavatie 12 A 12
00800 HELSINKI
Edustaja:
Jaakko Hyvätti
040 501 1222
taloudenhoitaja@haur.fi
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

(i) Seuran jäsenten yhteys- ja jäsenyystietoja käsitellään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta,
laskutusta ja toimintakertomuksia varten.
(i) Tietoja harjoituksiin ja kilpailuihin osallistumisesta käsitellään laskutusta, tilastointia, harjoitusten
ja kilpailujen suunnittelua sekä liikunta-avustushakemuksia varten.
(ii) Kursseille osallistuvien yhteystietoja ja tietoja kurssin suorittamisista, osallistumiskerroista,
käytetystä kalustosta, kokeista jne. käsitellään kurssien hallinnointia varten.
(iii) Tietoja kilpailijoista (nimi, TA ID, joukkue, seura, divisioona, sarja, sähköpostiosoite,
puhelinnumero) ja toimitsijoista (nimi, tuomaripätevyys, tehtävä kilpailussa, seura, divisioona,
sarja, sähköpostiosoite, puhelinnumero), kilpailutuloksista, kurinpidosta ja tavarapalkintojen
saajista (nimi ja hetu) käsitellään kilpailun hallinnointia varten.
Käsittely perustuu jäsentietojen osalta yhdistyslain 11 §:ään (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c
alakohta), harjoitusten, kilpailujen ja kurssien osalta osallistumista koskevaan sopimukseen johon
rekisteröity on osapuolena (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta).
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Henkilötietojen vastaanottajat
Rekisterinpitäjä luovuttaa jäsentietoja, tietoja kilpailuihin osallistumisesta, kurinpidosta ja
kilpailutuloksista sekä joidenkin kurssien osallistujien henkilötietoja ja tietoja kurssin suorittamisesta
Suomen Ampumaurheiluliitolle. Jäsentietojen osalta rekisterinpitäjällä on tiedossa niiden käsittely
edelleen Suomen Ampumaurheiluliiton rekisteripalvelussa osana Suomisport-palvelua. Kilpailuihin
osallistumista ja tuloksia koskevien tietojen osalta rekisterinpitäjällä on tiedossa niiden käsittely edelleen
Suomen Ampumaurheiluliiton Practical-jaoston Pelias-palvelussa.
Rekisterinpitäjä luovuttaa tiedot tavarapalkintojen saajista ja palkintojen arvosta verottajalle.
Rekisterinpitäjä voi luovuttaa jäsenen nimen, sähköpostiosoitteen ja keskustelusivuston
käyttäjätunnuksen toiselle jäsenelle sähköpostiviestinnän ja keskustelusivuston käytön yhteydessä.
Rekisterinpitäjä voi luovuttaa kurssilaisen nimen, sähköpostiosoitteen ja keskustelusivuston
käyttäjätunnuksen toiselle kurssilaiselle ja jäsenelle sähköpostiviestinnän ja keskustelusivuston käytön
yhteydessä.
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Rekisterinpitäjä voi luovuttaa kilpailuun osallistujan nimen, TA ID -tunnuksen, tuloslaskentajärjestelmän
käyttäjätunnuksen sekä tulos-, rangaistus- ja osallistumistietoja toiselle kilpailuun osallistujalle sekä
tulospalvelun ja kilpailun hallintapalvelun tarjoajalle kilpailun tulospalvelun toteuttamisen ja hallinnan
yhteydessä. Rekisterinpitäjä voi julkaista kilpailijan nimen, TA ID -tunnuksen, tuloksen, rangaistukset ja
tiedon kilpailuun osallistumisesta avoimessa tietoverkossa.
Lisätietoja rekisterinpitäjän luovuttamien henkilötietojen käsittelystä antavat luovutuksensaajat, mm.
seuraavissa osoitteissa:
https://www.ampumaurheiluliitto.fi/wpcontent/uploads/2018/05/SAL_Suomisport_seloste_kasittelytoimista.pdf
https://pelias.ipscfin.org/
https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meist%C3%A4/tietoatulorekisterist%C3%A4/esitysjakoulutusmateriaalit/urheiluseuroille/
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Henkilötietojen luovuttaminen kolmansiin maihin

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja kilpailijoista (1(c)(iv)) kilpailujen hallintapalvelujen tarjoajille EU:n
ulkopuolisiin maihin, mukaan lukien palveluntarjoajille maihin, joista ei ole tehty GDPR-asetuksen 45
artiklan 3 kohdan mukaista tietosuojan tason riittävyyttä koskevaa päätöstä tai ei ole toteutettu 46
artiklassa tarkoitettuja asianmukaisia suojatoimia yritystä koskevat sitovat säännöt mukaan lukien tai
kolmannessa maassa rekisterinpitäjänä toimiva palveluntarjoaja ei kuulu tietosuojan riittävyyttä
koskevassa päätöksessä mainittuun kolmannen maan viranomaisten hallinnoimaan tietosuojaohjelmaan
(esim. Privacy Shield).
Näissä tapauksissa siirto on tarpeen rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen (kilpailuun
ilmoittautuminen ja osallistuminen) täytäntöönpanemiseksi rekisteröidyn pyynnöstä.
Lisätietoja henkilötietojen käytöstä antavat luovutuksensaajat mm. seuraavissa osoitteissa:
https://practiscore.com/privacy-policy
https://shootnscoreit.com/static/documents/SSI_Usage_Privacy.ed704534a304.pdf
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Henkilötietojen säilytysaika

Tietojen säilytysaika määräytyy tarpeen mukaan eli tietoja säilytetään kunnes niille ei ole enää tarvetta.
Jäsentietojen säilytyksen tarve lakkaa 2 vuoden kuluttua jäsenyyden päättymisestä. Muiden tietojen
osalta tarpeen lakkaamisen ajankohtaa ei voida ennakolta ilmoittaa.
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Rekisteröidyn tarkastus- ja kielto-oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä
oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa
käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
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Rekisteröidyllä on oikeus tehdä rekisterinpitäjän päätöksestä valitus valvontaviranomaiselle

(i) Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä
jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on taikka jossa väitetty
rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen
käsittelyssä rikotaan tätä asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia
muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja. Valvontaviranomainen Suomessa on
tietosuojavaltuutettu.
(ii) Valvontaviranomaisen, jolle valitus on jätetty, on ilmoitettava valituksen tekijälle valituksen
etenemisestä ja ratkaisusta, mukaan lukien yleisen tietosuoja-asetuksen 78 artiklan mukaisten
oikeussuojakeinojen mahdollisuudesta.
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Henkilötietojen antamisen pakollisuus

Ilmoituksessa mainitut henkilötiedot on annettava rekisterinpitäjän käsiteltäväksi sen lakiin perustuvan
velvollisuuden ja/tai rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi.
Rekisterinpitäjän tarvitsemien henkilötietojen antamatta jättämisestä on rekisteröidylle seuraavassa
mainitut käsittelyperusteittain eritellyt seuraamukset:
(i) Jos jäseneksi hakeva ei anna jäsenhakemuslomakkeella pyydettyjä ja muita jäsenyyden tai
harjoituksiin osallistumisen hallintaan tarpeellisia henkilötietoja, hakemus hylätään.
(ii) Jos seuran järjestämälle kurssille ilmoittautuva ei anna kurssi-ilmoituksessa tai
ilmoittautumisohjeessa pyydettyjä ja muita kurssin hallintaan tarpeellisia henkilötietoja,
ilmoittautuminen hylätään eikä ilmoittautuva voi osallistua kurssille.
(iii) Jos seuran järjestämään kilpailuun ilmoittautunut ei anna kilpailukutsussa tai
ilmoittautumisohjeessa pyydettyjä ja muita kilpailuun hallintaan tarpeellisia henkilötietoja,
ilmoittautuminen hylätään eikä ilmoittautuva voi osallistua kilpailuun.
(iv) Jos kilpailussa palkinnon voittanut ei anna veroilmoituksen tekemiseen tarvittavia
henkilötietojaan palkinnon lunastamiseksi, palkintoa ei luovuteta hänelle, vaan se
rekisterinpitäjän päätöksellä joko arvotaan kilpailijoiden ja toimitsijoiden kesken tai jätetään
kilpailussa jakamatta.
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