SELOSTE KÄSITTELYTOIMISTA
1. Rekisterinpitäjä
Nimi:

Suomen Pesäpalloliitto ry

Osoite:

Robert Huberin tie 2, 01510 Vantaa

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi:

Anriika Heinonen, anriika.heinonen@pesis.fi

Osoitteet:

Robert Huberin tie 2, 01510 Vantaa

3. Rekisterin nimi
Suomisport-palvelun rekisteri. (www.suomisport.fi)

4. Rekisterin kuvaus
Suomisport on Suomen Olympiakomitean ja suomalaisen urheiluyhteisön yhteinen urheilu- ja
liikuntapalvelu. Suomisport -palvelun kautta rekisteröity voi hankkia erilaisia liikunta- ja urheilupalveluja
kuten kilpailulisenssejä, vakuutuksia ja seurajäsenyyksiä sekä ilmoittautua erilaisiin tapahtumiin. Henkilö
hallinnoi itse omia tietojaan ja rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijät saavat käyttöoikeuden
rekisteröidyn tietoihin ainoastaan määräajaksi, rekisteröidylle ilmoitettuun käyttötarkoitukseen.
Suomisport-palveluun voidaan integroida liikuntaan ja urheiluun liittyviä palveluja. Nämä palvelut
hyödyntävät Suomisportin henkilötietoja, jos henkilötietojen käsittelyyn on oikeusperusta. Esimerkiksi
kilpailulisenssin henkilötietoja hyödynnetään kilpailujärjestelmässä.
Suomen Pesäpalloliitto myy Suomisport-palvelun kautta pesäpallon kilpalisenssejä, passeja sekä näihin
liittyviä vakuutuksia. Lisäksi Suomen Pesäpalloliitto käyttää Suomisportia tapahtuma- ja
koulutusilmoittautumisten ja näihin liittyvien maksujen vastaanottoon. Edellä mainittujen tietojen pohjalta
Pesäpalloliitto käyttää Suomisportista saatavaa tietoa liiton tiedonvälitystarpeisiin sekä
tilastointiin/raportointiin liiton sisäisesti ja ulospäin esimerkiksi Opetus- ja kulttuuriministeriölle.
KERÄTTÄVÄT TIEDOT
Rekisteröidyn omaa palvelujen hallintaa varten Suomisport-profiilin kerätään seuraavat henkilötiedot:
• Kieli, nimi, henkilötunnus, kansalaisuus, Sportti-ID-tunnus, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite ja
maa.
• Jos rekisteröityjä haluaa tehdä hankintoja huollettavansa puolesta Suomisport-palvelussa, kerää
Suomisport-palvelu huollettavan vastaavat tiedot.

5. Henkilötunnuksen antamisen perusteet ja henkilötunnuksen
käyttö
Palveluun rekisteröidytään sähköpostilla tai matkapuhelinnumerolla. Henkilötunnus pyydetään
rekisteröitymisen yhteydessä. Henkilötunnuksen avulla palvelu identifioi yksiselitteisesti rekisteröidyt
henkilöt. Identifiointi on rekisteröityjän oma etu, sillä näin palvelu tunnistaa henkilön ja varmistaa, ettei

oma henkilöllisyys mene sekaisin toisen rekisteröityjän kanssa. Henkilötunnuksen kerääminen
yksiselitteiseen identifiointiin on palvelussa tarpeellista ja lainmukaista.
Suomisport-palvelun käsittelijät eivät näe eivätkä käsittele rekisteröityjen henkilötunnuksia. Henkilötunnus
näkyy vain rekisteröityjälle itselleen sekä Suomisport-järjestelmän pääkäyttäjälle.

6. Rekisteröityjen ryhmä
HENKILÖREKISTERI
Rekisterissä on Suomen Pesäpalloliiton sekä seurojen henkilöjäsenet (liikkujat).
Suomen Pesäpalloliittolla on pääsy liiton alla olevien seurojen liikkujiin. Seuroilla on pääsy omaan seuraan
liitettyihin liikkujiin. Henkilö hallinnoi itse omia tietojaan ja rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijät saavat
käyttöoikeuden rekisteröidyn tietoihin ainoastaan määräajaksi, rekisteröidylle ilmoitettuun käyttötarkoitukseen.
Suomisportin peruskäyttäjiä ovat liikkujat, urheilijat ja alaikäisten huoltajat, jotka mm. ostavat lisenssejä,
vakuutuksia ja ilmoittautuvat tapahtumiin. Peruskäyttäjillä ei ole salasanaa, vaan he käyttävät
kertakirjautumislinkkejä/-koodeja.

ORGANISAATIOREKISTERI
Suomen Pesäpalloliitto sekä sen alaisuudessa toimivat seurat sekä näihin liitetyt seurakäyttäjät. Pesäpalloliitolla
ja seuroilla on pääsy seurakäyttäjiä koskeviin tietoihin.
Seurakäyttäjät voivat käyttää Suomisportia hallinnoidakseen seuran toimintaa. Seurakäyttäjällä on
henkilökohtainen salasana, jonka käyttäjä itse luo saadessaan seurakäyttäjäkutsun.
Liittokäyttäjät käyttävät Suomisportia perustaessaan uuden kauden, myydessään lisenssejä, passeja sekä
vakuutuksia, luodessaan tapahtumia, hallinnoidessaan tapahtumailmoittautumisia, raportoinnissa sekä
tilastoinnissa. Liittokäyttäjällä on henkilökohtainen salasana, jonka käyttäjä itse luo saadessaan
liittokäyttäjäkutsun.

7. Henkilötietojen käsittely ja käyttö
TIETOJEN KÄYTTÖ
Suomisport-palvelun henkilötietojen käsittelijät käyttävät henkilötietoja anonymisoituna tilastotietona.
Pääkäyttäjä käsittelee henkilötietoja virhetilanteiden korjaamista varten.
Suomisport-palvelu käyttää rekisteröityjän henkilötietoja informoidakseen rekisteröityneitä itse Suomisportissa
tarjolla olevista liikunnallista elintapaa edistävistä asioista, tavaroista tai palveluista.
Suomen Pesäpalloliitto käyttää Suomisport-palvelun rekisteröityjen tietoja anonymisoituna tilastotietona
viranomaisraportoinnissaan ja avustushakemuksissaan sekä muussa oman toiminnan raportoinnissaan.
Suomen Pesäpalloliitto käyttää Suomisport-palvelun Pesäpalloliiton jäsenseurojen jäseniksi rekisteröityjen
tietoja omassa jäsenviestinnässään.
Rekisterissä ylläpidetään Pesäpallolliiton jäsenrekisteriä. Jokainen käyttäjä rekisteröityy palveluun itse tai
seurakäyttäjän lisäämänä. Tietojen lisäämisestä palveluun tulee rekisteröidylle ilmoitus. 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 arvootteluedustuksista (Itä-Länsi, Liitto-Lehdistö), lajin valmennuskoulutetuista sekä liiton ja alueiden
luottamustoimista.

TIETOJEN VÄLITTYMINEN
Asioidessaan Suomisport-palvelussa rekisteröityjän henkilötietoja välittyy tai niitä käytetään esimerkiksi
vakuutusta hankittaessa tai tietojen siirtyessä kilpailujärjestelmiin. Jokaisen tiedon siirtyminen kerrotaan
rekisteröityjälle kyseisen palvelun kohdalla erikseen. Rekisteröityjälle informoidaan siten palvelukohtaisesti
henkilötietojen käytöstä ja käsittelystä. Jos tietojen käyttö ei perustu muuhun oikeusperusteeseen, kysytään
rekisteröityjältä erikseen suostumus tietojen käyttöön, kyseisen palvelun käyttötarkoituksen mukaisesti.
MARKKINOINTILUPA
Rekisteröity voi halutessaan antaa suostumuksensa tietojen käyttämiseen kolmansille osapuolille
suoramarkkinointiin.

8. Luovutukset EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n / ETA:n ulkopuolelle ilman rekisteröidyn erillistä suostumusta.

9. Palveluntarjoajien sitouttaminen tietosuojaan
Teknisen toimittajan Vincit Oy:n kanssa on toimitussopimus, jossa noudatetaan seuraavien sopimusten mukaisia
tietoturvan ja tietosuojan sekä henkilötietojen käsittelyn ehtoja IT2015 YSE-yleiset sopimusetoja (kohta 8 ) ja
sopimus IT2015 ETP-erityisehtoja tietoverkon välityksellä toimitettavista palveluista (kohdat 13 ja 14). Vincit
täyttää ISO-9001 standardin.
Maksupalvelujen tarjoajan, Maksuturva Group Oy:n kanssa noudatetaan maksuturvapalvelun yleisten
sopimusehtojen (verkkokauppias), kohdassa 11 toiminnallisuus ja tietoturva, ehtoja sekä sopimuksen liitteessä
”Henkilötietojen käsittely Maksuturva-palvelussa” ehtoja.
Suomisport-palveluiden tarjoajat eli muut rekisterinpitäjät ja käsittelijät, kuten lajiliitot ja seurat sitoutetaan
sopimuksin Suomisportin tietosuojaperiaatteisiin.
Vakuutusyhtiöt tai muut palveluntarjoajat sitoutetaan sopimuksin Suomisportin tietosuojaperiaatteisiin.

10. Henkilötietojen tarkistaminen ja muokkaaminen
Palveluun rekisteröitynyt käyttäjä näkee itse omat tietonsa ja voi hallinnoida ja ylläpitää niitä. Järjestelmän
pääkäyttäjä voi muokata tietoja virhetilanteiden korjaamisen yhteydessä.

11. Omien tietojen poistaminen
Suomisporttiin integroiduilla palveluilla on oikeus rekisteröityjän tietoihin kyseisen palvelun voimassaolon
ajan.
Rekisteröityjän profiilitiedot jäävät Suomisport -järjestelmään. Rekisteröityjä voi muokata omia tietojaan
ja/tai pyytää omien tietojen /profiilin täydellistä poistoa siirtymäajan puitteissa. Jos rekisteröityjä katsoo,
ettei jatkossakaan tarvitse käyttää Suomisportin laajoja urheilupalveluja voi tietojen poistoa pyytää
osoitteella: suomisport@olympakomitea.fi. Viiden vuoden sisällä järjestelmä poistaa automaattisesti
passiiviset käyttäjät ja tiedot, ellei tietojen säilyttämiselle Pesäpalloliiton omassa rekisterissä ole erityistä
perustetta, kuten koulutussuoritukset ja kasvattajaseuraan liittyvät lisenssitiedot.

12. Rekisterin suojauksen periaatteet
Mahdollinen tulostettu aineisto, esim. paperiset lisenssilistat tai tapahtumien ilmoittautumistiedot
hävitetään käsittelyn jälkeen. Sitä ennen aineistoa säilytetään lukitussa tilassa. Rekisterin käyttö on

rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että ATKjärjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään
vain ne rekisterinpitäjän työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus. ATK-järjestelmä on
suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Suomisport-palveluun sisäänpääsy edellyttää
kultakin rekisterin käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä.

12. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä seloste on
päivitetty 22.3.2022.

