
     REKISTERISELOSTE 
    Henkilötietolaki (523/1999) 10 §  
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

Laatimispäivä  
19.4.2017 

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Suomen Pesäpalloliitto ry 

Osoite 

Robert Huberin tie 2, 01510 VANTAA 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

      

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Arto Ojaniemi 
Osoite 

Robert Huberin tie 2, 01510 VANTAA 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

arto.ojaniemi@pesis.fi, 0500-612 102 

3 
Rekisterin 
nimi 

Sense Sport 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Henkilötietoja käsitellään jäsenrekisterin ylläpitoon, lisenssitietojen, ansio-, pelaaja- ja 
pelituomarimerkkien ylläpitoon sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Tietoja käsitellään henkilötietolain 
sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää Suomen 
Pesäpalloliitto ry:n omissa rekistereissä ja Suomen Pesäpalloliitto ry:n ja yhteistyökumppaneiden 
mainonnan kohdistamiseen asiakkaille luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle. 
Henkilöjäsenellä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä 
jäsenyhdistykselleen. 

 

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Rekisterissä ylläpidetään liiton jäsenrekisteriä. Rekisteriin kerätään jäsenistön yhteystiedot. 
Rekisteriin tallennetaan tiedot henkilön jäsenyyksistä liiton alaisissa seuroissa sekä kilpailu-, tuomari-
, harraste- ja toimitsijalisenssitiedot. Tallennuksen kohteena ovat myös tiedot liiton myöntämistä 
vapaa- ja tuomarikorteista sekä ansio-, pelaaja- ja tuomarimerkeistä. Rekisteriin kerätään lisäksi 
tiedot pelaajien ja tuomareiden arvo-otteluedustuksista (Itä-Länsi, Liitto-Lehdistö), lajin 
valmennuskoulutetuista sekä liiton ja alueiden luottamustoimista. 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Tallennettavat tiedot saadaan rekisteröidyiltä henkilöiltä. Henkilötunnuksen ilmoittaminen on 
pakollinen lisenssin hankkivilta. 
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Suomen Pesäpalloliitto ry voi luovuttaa jäsentietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja 
velvoittamissa rajoissa. Suomen Pesäpalloliitto ry voi luovuttaa tietoja yhteystyökumppaneilleen. 
Ulkopuolisille tietoja luovutetaan vain lajiin liittyvien tuotteiden sekä koulutuksen 
markkinointitarkoituksiin. Jokaisella henkilöllä on mahdollisuus ilmoittaa, mikäli ei halua tietojensa 
olevan luovutettavissa, jolloin ne eivät tulostu luovutettavaan materiaaliin. Luovutettava aineisto 
sisältää nimen, osoitteen ja mahdollisesti sukupuolen ja syntymävuoden. 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 
 

Avoine käyttää rekisteripalvelun tuottamiseen vain AWS:n (Amazon AWS) EU-alueella sijaitsevia 
palveluita, eikä asiakkaan tietoja siirretä tai replikoida EU--alueen ulkopuolelle. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Tulostetuissa listauksissa pyritään välttämään henkilötunnusten näkyminen. Kaikki tulosteet, joissa 
näkyy henkilötunnus, hävitetään silppuamalla. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Rekisterin teknisenä ylläpitäjänä toimii Avoine Oy. Yhteydet ovat SSL-salattuja ja ympäristö on 
suojattu palomuurilla. 

 


