
TIETOSUOJASELOSTE 
 
 
REKISTERINPITÄJÄ 
Espoo Ultimate Club ry 
Os. Sammonkallionkuja 2 B 39, 02210 Espoo  
Y-tunnus: 0907682-9 
 
 
REKISTERIN YLLÄPITÄMISEN PERUSTE JA KÄYTTÖTARKOITUS 
 
Espoo Ultimate Club ry pitää jäsenistään rekisteriä yhteydenpitoa, tiedotusta ja laskutusta varten. 
Jäsenhistoria voidaan anonymisoiden tilastoida seuran sisäisiin käyttötarkoituksiin. Rekisterinpitäjänä 
Espoo Ultimate Club ry käsittelee henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 
 
 
REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ 
 
• Jäsensuhteen edellyttämät yhteystiedot: kuten nimi, osoite, puhelinnumerot ja sähköpostiosoite 
 
• Laskutusta varten tarvittavat laskutustiedot: kuten laskutus- ja maksutiedot 
 
• Demografiset tiedot: kuten ikä tai syntymäaika, joita tarvitaan muun muassa oikean harjoitusikäluokan 
tunnistamiseen 
 
• Jäsenen vapaaehtoisesti antamat lisätiedot, kuten jäsenen tai hänen huoltajansa antamat terveystiedot, 
mitkä takaavat turvallisen toimintaan osallistumisen 
 
• Alaikäisen henkilön huoltajan yhteystiedot sekä laskutukseen tarvittavat huoltajan laskutustiedot 
 
 
SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 
 
Rekisteriin tallennettavat tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään kausi- ja/tai jäsenmaksun tai tapah-
tumailmoittautumisen yhteydessä. 
 
 
HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT 
 
Rekisterinpitäjän toiminnassa mukana olevat luottamushenkilöt käsittelevät henkilötietoja voimassa olevan 
tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Rekisterin ylläpidon mahdollistamiseksi sekä tiedotusta ja laskutusta 
varten, henkilötietoja käsittelevät rekisterinpitäjän lukuun myös tarkoin valitut yhteistyökumppanit 
(esimerkiksi kirjanpito-ohjelman ylläpitäjä), jotka tarjoavat tietojenkäsittelyohjelmia edellä mainittuihin 
tarkoituksiin. Näissä tapauksissa takaamme, että olemme valinneet yhteistyökumppanimme varmistaen, 
että henkilötietoja käsitellään kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 
 
 
REKISTERÖIDYN OIKEUDET 
 
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää omat tietonsa tarkistettavaksi sekä pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan 
tai poistamaan häntä koskeva virheellinen tieto. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää poistamaan 
rekisteristä kaikki häntä koskevat, mikäli henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten 



tiedot on kerätty. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää siirtämään henkilötiedot toiseen järjestelmään. 
Rekisterissä olevat tiedot toimitetaan aina pyydettäessä henkilökohtaisesti rekisteröidylle kohtuullisen ajan 
kuluessa (30 päivää). 
 
 
TIETOJEN LUOVUTTAMINEN 
 
Emme myy, vuokraa tai kokonaan luovuta rekisteröidyn henkilötietoja kolmansille osapuolille. 
 
Poikkeus: 
 
• Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien 
vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla. 
 
• Voimme luovuttaa tietoja tilastollista, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että 
tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, ettei tiedon kohde ole enää niistä tunnistettavissa. 
 
 
REKISTERIN SUOJAUS 
 
Rekisterin sisältämien henkilötietojen säilytys tapahtuu suojatussa tietoliikenneyhteydessä ja käyttäjällä 
tulee olla järjestelmään käyttäjätunnus sekä salasana.  
 
 
TARKEMMAT TIEDOT 
 
Tarkemmat tiedot henkilötietojen käsittelystä saat Espoo Ultimate Club:n hallitukselta. 


