
TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja
tietosuojaseloste. Voimassa alkaen 25.5.2018.

Oulun Lippo Juniorit ry pyrkii kaikessa toiminnassa varmistamaan, että henkilötietoja käsitellään
varmimmalla mahdollisella tavalla yhdistyksen sisällä. Tässä tietosuojaselosteessa on kuvattu, 
millaista tietoa keräämme ja miten tietoja käytetään. Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena 
perusteena ovat jäsen- tai osallistumissuhde, rekisteröidyn antama suostumus tai rekisterinpitäjän 
oikeutettu etu.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Oulun Lippo Juniorit ry
Y-tunnus: 1819924-9
Osoite: Isokatu 89 as 305, 90120 Oulu
Puhelin: +358 40 731 8933
Sähköposti: info@lippojuniorit.fi

2. REKISTERIN NIMI

Oulun Lippo Juniorit ry jäsen- ja tietorekisteri.

3. MITÄ HENKILÖTIETOJA KÄSITTELEMME?

Keräämme henkilötietoja, jotka lähetät meille verkkosivujemme lomakkeen kautta. Lisäksi 
keräämme tietoa sähköpostitse joukkueiden omaan toimintaa varten sekä muun muassa 
työntekijöiden henkilötietoja joko kirjeitse tai sähköisesti. Tiedot joita käsittelemme ovat: nimi, 
osoite, syntymäaika, sosiaaliturvatunnus (pesiskoulun vakuutus), kotiosoite, sähköpostiosoite, 
puhelinnumero, tekniset tiedot (käyttäjän Iposoite ja käytettävä selain, Google-data), allergiat / 
terveystiedot, vakuutustiedot, verokorttitiedot, tilinumerot sekä evästetiedot. Lomakkeen, 
sähköpostin, verkon, henkilökohtaisesti tai puhelimen kautta tehtävä lähetys hyväksyttää tietojen 
lähettämisen seuralle. Sitoudut lähettämällä tiedot vapaaehtoisesti antamaan ilmoittamasi tiedot.

4. MITEN KÄYTÄMME HENKILÖTIETOJA?

Oulun Lippo Juniorit käyttää tietoja vain omiin tarkoituksiin yhdistystoiminnassa sekä 
Pesäpalloliiton tietokannassa (vakuutukset, lisenssit, pesispassit, harrastepassit, leirit, turnaukset). 
Lisäksi luovutamme määrälliset tiedot (emme henkilötietoja) Oulun kaupungille sekä Opetus- ja 
kulttuuriminsteriölle. Emme luovuta jäsen- ja tietorekisterin tietojen yksittäisiä henkilötietoja ilman 
suostumusta muille kolmannelle osapuolelle. Mikäli tiedot jaetaan kolmannelle osapuolelle, 
tiedotetaan siitä rekisterissä olevia henkilöitä ja pyydetään em. suostumus tietojen jakamiseen. 

Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille vain vaadittaessa ja laissa määriteltyihin
tarkoituksiin.

5. MITEN SUOJAAMME TIEDOT?



Lomakkeiden kautta lähetettävät tiedot tallennetaan sähköiseen järjestelmään, jota suojaavat 
palomuurit ja salasanat. Toteutus on tehty Koodiviidakon toimesta. Vain seuran ao. rekisterin 
ylläpidon henkilöllä, joka tarvitsevat tietoja tehtäviensä hoitoon, on pääsy rekisterin tietoihin. Muut 
kerätyt esimerkiksi papereilla olevat henkilötiedot säilytetään seuran lukituissa toimitiloissa. 
Kaikkia, jotka käyttävät rekisterin tietoja, koskee salassapitovelvollisuus.

Rekisterin pääylläpitäjä
Jari-Pekka Aarrekivi
junioripäällikkö
Oulun Lippo Juniorit ry

6. MITEN PITKÄÄN HENKILÖTIETOJA SÄILYTETÄÄN?

Henkilötietoja pidetään rekisterissä vain niin pitkään kuin se on välttämätöntä, että tässä
selosteessa määritelty käyttötarkoitus on täytetty ja mitä laki määrää tietojen säilyttämisestä. Lain
määräämän velvoitteen mukaisesti Oulun Lippo Juniorit ry voi joutua säilyttämään tietoja 
pidempään kuin edellä mainittu ajanjakso edellyttää.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot tuhotaan asianmukaisella tavalla. Henkilötiedot viedään
rekisteriin siinä muodossa, missä rekisteröitävä on antanut ne ja päivityksen voi tehdä joko
rekisteröity itse tai Oulun Lippo Juniorit ry:n rekisteröidyn tekemän pyynnön perusteella.

7. TIETOJEN TARKASTAMINEN, PÄIVITYS JA KORJAAMINEN

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkistaa, mitä tietoja sinusta on tallennettu Oulun Lippo Juniorit 
ry:n rekisteriin. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden 
käyttäminen on maksutonta. Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa tietojesi käsittelyä. 
Vastustamisoikeus ei koske sellaista tietojen käsittelyä, johon laki velvoittaa yhdistystä.

Sinulla on oikeus saada virheelliset tiedot oikaistuiksi tai puutteelliset tiedot täydennetyiksi sekä
oikeus vaatia tietojesi poistamista rekisteristämme. Poisto-oikeutta ei kuitenkaan ole siltä osin kuin 
tietojen käsittely ja säilyttäminen rekisterissä on välttämätöntä yhdistystä koskevan lakisääteisen 
velvoitteen noudattamiseksi tai muun laissa säädetyn perusteen johdosta.

Mikäli tietojasi käsitellään suostumukseesi perustuen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumus
ilmoittamalla tästä meille.

Sinun tulee lähettää oikeuksiasi koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse kohdassa 1
mainittuun osoitteeseen. Yhdistys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään ja
varmentamaan henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön
toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella. Yhdistys vastaa pyyntöihin yhden (1)
kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.
Sinulla on oikeus valittaa viranomaiselle, mikäli yhdistys ei ole noudattanut
tietosuojalainsäädäntöä.

8. SOSIAALISEN MEDIAN LIITÄNNÄISET

Käyttäessäsi verkkosivujamme, sinun on mahdollista jakaa tietoa sosiaalisessa mediassa, kuten
Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa, sosiaalisen median liitännäisten avulla. Mikäli jaat tietoa
sosiaalisen median liitännäisten avulla, selaimesi välittää seuraavat tiedot:

• vierailusi päivämäärän ja kellonajan



• Internet-/URL-osoitteen, jossa parhaillaan olet
• IP-osoitteesi
• tiedon käyttämästäsi selaimesta
• tiedon käyttöjärjestelmästäsi
• käyttäjänimesi, mikäli olet rekisteröitynyt käyttäjä kyseisessä sosiaalisen median kanavassa, sekä
tarvittaessa etu-ja sukunimesi, ja
• tiedon siitä sisällöstä, jonka haluat jakaa sosiaalisen median liitännäisen avulla.

Tällaisten tietojen osalta noudatamme kyseessä olevan sosiaalisen median toimijan ehtoja.
Kehotamme sinua ottamaan selvää millaista tietoa ja mihin tarkoitukseen tietoa kerätään
liitännäisten avulla. Voit estää sosiaalisen median liitännäiset selaimesi asetuksista.

9. LINKIT

Verkkosivustomme www.lippojuniorit.fi voi sisältää linkkejä muihin verkko-osoitteisiin. Tämä
tietosuojaseloste koskee vain www.lippojuniorit.fi -verkkosivustoa ja sen sisällä olevia tietoja sekä 
yhdistyksen omaa rekisteriä.

10. EVÄSTEET / COOKIES

Lippo Juniorit ry:n verkkosivuilla saatetaan käyttää evästeitä. Jotta tällöin verkkosivut toimisivat 
parhaalla mahdollisella tavalla, sinun on sallittava verkkoselaimesi evästeiden käyttö. Evästeillä 
kerätään teknistä tietoa ja tietoa sivujen käyttötavoista. Näiden tietojen avulla verkkosivuja 
kehitetään vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin entistä paremmin. Voit tarvittaessa poistaa evästeet 
käytöstä selaimen asetuksista. Jos toiminto otetaan pois käytöstä, voi osa verkkosivujen 
toiminnoista hidastua tai pääsy joihinkin osioihin estetään kokonaan.

11. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTOKSET

Oulun Lippo Juniorit ry varaa oikeuden muuttaa tietosuojaselosteen sisältöä ilmoittamatta tästä
erikseen rekisteröidylle. Rekisteröidyn vastuulla on tutustua tietosuojaselosteen sisältöön
säännöllisesti.

OTA YHTEYTTÄ

Jos sinulla on kysyttävää edellä kerrotusta tai yksityisyydensuojaa koskevista käytännöistämme, 
tietosuojasta ja muusta tähän liittyvästä ota yhteyttä: info@lippojuniorit.fi


