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Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella, tilausten, ilmoittautumisten,
laskutuksen, myönnettyjen arvomerkkien, yhteydenottojen, asioinnin, markkinoinnin, raportoinnin ja muiden
yhdistyksen varsinaiseen toimintaan liittyvien asioiden hoitoa sekä yhdistyslain jäsenasioihin liittyvien tehtävien
hoitamiseen ja mahdollistamiseen. Alle 18 v. kysytään lisäksi huoltajien yhteystiedot, sähköposti, lapsen
syntymäaika sekä muuta erityistä huomioitavaa.
Rekisterit ovat LiikUn asiakas-, kouluttaja- ja yhteisöjen yhdysrekistereitä.
Rekisteröidyn tiedot saattavat sisältää seuraavia tietoja, mikäli tilaisuuden luonne tai tapahtuman toteutukseen
tarvitaan näitä tietoja (esim. laivayhtiö, leirit):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mahdollinen toiminnan taho tai taustayhteisö
sähköposti
puhelinnumero
osoite
syntymäaika
erityisruokavalio
laskutustiedot
koulutukset ja tapahtumat
kuvauslupa

Säännönmukaiset tietolähteet
Tietolähteinä käytetään jäsenten hakemuskaavakkeita ja henkilöiden osallistumisesta LiikUn järjestämiin
tilaisuuksiin, joko osanottajaluetteloista tai ilmoittautumisista verkkolomakkeella. Näissä tietolähteissä on mainittu,
että henkilöiden tiedot tallennetaan, jos ko. henkilö näin valitsee. LiikU kerää tarvittavat henkilötiedot
ilmoittautuessa LiikUn tapahtumiin. Ilmoittautuminen tapahtuu joko LiikU.fi -sivustolta Ilmari ilmoittautumisjärjestelmän kautta, josta tiedot tallentuvat LiikUn Jalmari -jäsenrekisteriin. Näitä järjestelmiä
ylläpitää Tietoverkko Oy. Toinen LiikUn ilmoittautumiskanava on Pitkissport.net -sivustolta leirille Ebsolut järjestelmän kautta. Tietojen kerääminen Camp Pitkis, Sport Pitkis ja Camp Pori (tästä eteenpäin yhteisesti ”pelit”)
eivät kerää käyttäjistään mitään henkilökohtaisesti tunnistettavaa tietoa. Pelit käyttävät pelaajan laitteen
sijaintitietoja pelaajan etenemän matkan laskemiseen pelin aikana. Pelit käsittelevät näitä tietoja ainoastaan sisäisesti
pelin aikana, eikä niitä erikseen tallenneta, lähetetä eteenpäin pelaajan laitteelta tai yhdistetä varsinaiseen sijaintiin
kartalla. Myös Kesis –liikuntaleirin ilmoittautumiset tulevat Ebsolut- järjestelmän kautta. Ylläpitäjänä toimii Kouta
Media Oy/ Kajaani Game Studios Oy. Kuntotestauksissa Kehon kuntoindeksi -ohjelmaa, sitä ylläpitää Liikunnan
tutkimus- ja kehittämiskeskus LIKES. Ohjelmaan rekisteröidään niiden ihmisten mittaustiedot, jotka ovat siihen
antaneet erikseen luvan. Saman ohjelman kautta välitetään LIKESille anonyymisti mittaustietoa henkilöiltä, jotka
ovat siihen erikseen antaneet luvan.
Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisteritietoja voidaan jakaa organisaation sisällä, sekä tapahtuman sidosryhmien kesken. Tietoja ei siirretä EU:n
tai ETA:n ulkopuolelle. LiikU ei luovuta tietoja ulkopuolisille, lukuun ottamatta luovutusta viranomaisille lain tai
muiden määräysten niin vaatiessa.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet ja tunnistautumisen. Rekisterien käyttöön tarvitaan henkilökohtaiset
käyttäjätunnukset sekä salasanat. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä/käyttöoikeuden
omaavat henkilöt ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Vain nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää
rekisterien tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.
Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Tietoverkko Oy ylläpitää
Ilmari- ja Jalmari –järjestelmien tunnuksia. Kouta Media/ Kajaani Game Studios Oy ylläpitää Ebsolut –järjestelmän
tunnuksia. Taloushallinnossa käytetään EmCe -järjestelmää, ylläpitäjänä EmCe Solution Partner Oy.
Rekisteröidyn oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:
* Tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena
rekisterin pitäjälle.
* Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus
milloin tahansa.
* Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisteritietojensa käyttäminen suoramainontaan ja markkina- ja
mielipidetutkimuksiin. Rekisteröidylle lähetetään rekisterin tietojen perusteella tiedotteita jos rekisteröity on itse
antanut siihen luvan.

