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1. Rekisterinpitäjä 

Gijomonkai Karateclub Sipoo ry 

 

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö 

Seuran puheenjohtaja Leo Närvänen 

leo.narvanen@gmail.com 

040 502 7842 

 

3. Rekisterin nimi 

Gijomonkain harrastajien yhteystiedot koronaviruksen varalta 

 

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 

1. Suostumus: henkilö luovuttaa henkilötietonsa pyydettäessä harjoitusten yhteydessä 
2. Henkilön elintärkeiden etujen suojaaminen: tiedonvälitys mahdollisten korona-

sairastapausten yhteydessä  

5. Henkilötietojen käyttötarkoitus 

Henkilötiedot kerätään siltä varalta, että seurassa ilmenee koronavirustartuntoja, joista on syytä 
ilmoittaa muille harrastajille tai viranomaisille. 

 

6. Käsiteltävät henkilötiedot 

Seuran jäsenen nimi ja puhelinnumero 

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet 

Asiakas luovuttaa tiedot itse. 
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8. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva 

Rekisterin sisältämiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Tiedot kerännyt valmentaja säilyttää 
tiedot erillisellä paperilla tai omalla päätelaitteellaan. 

 

9. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai 
ETA-alueen ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti eikä siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle. 

 

10. Henkilötietojen säilytysaika 

Tiedot säilytetään kesäkuun loppuun asti. 

 

11. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti: 

i. saada tieto henkilötietojensa käsittelystä 

ii. saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Gijomonkai Karateclub Sipoo ry:n 
käsittelemät henkilötiedot 

iii. vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä 

iv. vaatia henkilötietojensa poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet 

v. peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen 
käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen 

viii. saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle 
rekisterinpitäjälle siltä osin, kuin Gijomonkai Karateclub Sipoo ry käsittelee kyseisiä henkilötietoja 
rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti 

ix. vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista 

x. valittaa valvontaviranomaiselle 

o 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 tietosuojakäytännön mukaisesti. 

 

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

Automaattista päätöksentekoa tai profilointia ei tehdä. 



 

13. Yhteydenotot 

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai 
henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.  

Rekisteröidyn on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä kuvallisella 
henkilöllisyystodistuksella. 

 

14. Tietosuojaselosteen muutokset 

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin, esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. 


