TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

7.2.2017

Nimi

Tapiolan Honka ry (9904822-2)
Osoite

Urheilupuistontie 2, 02200 Espoo
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Puhelin: +358 9 452 1024 / tallinktournament@gmail.com
Nimi
2
Antti Viitanen
Yhteyshenki- Vastuuhlö:
Osoite
lö rekisteriä Urheilupuistontie 2, 02200 Espoo
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
antti.viitanen@tapiolanhonka.fi, +358 50 583 9953

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Tallink Tournament 2017 Tulospalvelu

- Henkilötiedoilla hallinnoidaan turnausjärjestelmän kautta joukkueiden kisapasseja, maksuja,
henkilöiden erityisruokavaliotarpeita, tulospalvelua, sekä tuomarimaksatusjärjestelmää. Henkilötietoja
käytetään myös turnausinformaation välittämiseen. Lisäksi henkilötietoja tarvitaan
pelastusviranomaisille (nimi, syntymäaika ja vastuuhenkilön puhelinnumero) niistä henkilöistä, ketkä
majoittuvat turnauksen ajaksi (tilapäismajoitus) turnauksen tarjoamaan majoitukseen. Lisäksi hotellit
tarvitsevat henkilötietoja (nimi, syntymäaika, joukkue ja seura) hotellimajoitusta varten.
Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8§:n 1 ja 5 kohtaan.

5
Rekisterin
tietosisältö

Tiedot ovat osaksi henkilötietoja, osaksi muita tietoja
- Pelaajien, valmentajien ja muiden joukkueen vastuuhenkilöiden nimet, iät, puhelinnumerot,
erityisruokavaliot/ruoka-aineallergiat
- Joukkueiden/seurojen laskutusosoitteet (tällöin rekisterissä saattaa olla myös henkilöiden
osoitetietoja, mikäli henkilö on itse sen laskutusosoitteekseen halunnut).
- Vastuuhenkilön (yleensä valmentaja/joukkueenjohtaja) sähköpostiosoite
- Joukkueen erityistoiveet ja -huomiot
- Asiakkaan tilaamat palvelut

6
Asianosaiset
Säännönmu- - Asiakas itse syöttää järjestelmään henkilötiedot itsestään ja joukkueen muista jäsenistä (kts. yllä
kaiset tieto- kohdassa 5 mainitut asiat).
lähteet

REKISTERISELOSTE

2

7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

- Turnauksen järjestämän majoitukseen (hotelli- tai koulumajoitus) menevien joukkueiden pelaajien,
valmentajien ja muiden toimihenkilöiden henkilötiedot (nimi, syntymäaika ja puhelinnumero)
luovutetaan pelastusviranomaisille, turnauksen puolesta koulumajoituksen vastuuhenkilölle ja sille
hotellille, mihin joukkue majoittuu.

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

- Ei siirretä.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Turnauksessa on käytössä TorneoPal-turnausjärjestelmä, jonka ylläpidosta vastaa TorneoPal
(Sentinel Software SSW Oy Y-tunnus: 1028911-9) ja Tallink Tournamentin turnausorganisaatio
(Tapiolan Honka ry ja Espoo Basket Team ry). Henkilötiedot syötetään turnausjärjestelmään
asiakkaan toimesta, jolloin sekä asiakkaalla että TorneoPalilla ja turnausorganisaatiolla on
mahdollista nähdä ja hallinnoida henkilötietoja. Turnausjärjestelmä on suojattu salatulla yhteydellä,
käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Turnausorganisaatiossa vain rajatulla henkilöstöllä on oikeus
henkilötietojen käsittelyyn,

10
Tarkastusoikeus

- Jokaisella on oikeus tarkastaa turnausjärjestelmästä itseään koskevat henkilötiedot.
- Joukkueen vastuuhenkilö voi itse katsoa joukkueestaan löytyvät henkilötiedot turnausjärjestelmästä
- Pyyntö henkilötietojen tarkamisesta voidaan suorittaa suoraan turnausorganisaatiolle (yhteystiedot
edellä) ja se tulee tehdä henkilökohtaisesti tai allekirjoitetulla kirjeellä

11
Turnausjärjestelmässä oleva virheellinen tieto korjataan rekisteröidyn pyynnöstä
Oikeus vaatia - kirjallinen yksilöity pyyntö
tiedon
- pyyntö osoitetaan turnausorganisaation toimistolle (yhteystiedot edellä)
korjaamista

12
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

- Asiakas itse syöttää tiedot järjestelmään, joten asiakkaalla on myös mahdollisuus itse tarkistaa
henkilötiedot syöttämiensä henkilöiden osalta.
- Turnausorganisaatio haluaa huomauttaa, että henkilöllä on täysi oikeus pyytää poistamaan
tietonsta henkilötietorekisteristä, mutta tällöin henkilö ei pysty osallistumaan turnaukseen, sillä tiedot
ovat välttämättömiä turnauksen aikana.

