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TIETOSUOJASELOSTE 
 

1 REKISTERINPITÄJÄ 

 

Mikkelin Kissat ry 

Vuorikatu 11 A  

50100 Mikkeli 

1 Y-Tunnus: 0592495-8 

 

2 YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA 

 

Jyri Paasonen 

jyri.paasonen@mipk.fi 

0452573488 

 

3 REKISTERIN NIMI 

 

Rekisterin nimi on seuran jäsenrekisteri. 

 

4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE 

 

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksen taikka seuran ja jäsenen välisen jäsensuhteen 

taikka muun asiallisen yhteyden perusteella, jolloin lainmukainen käsittelyperuste on 

rekisterinpitäjän oikeutettu etu, etenkin seuraaviin käsittelyn tarkoituksiin: 

• Jäsenyyksien ylläpito 

• Seuratoiminnan toteuttaminen 

• Tulospalvelun ylläpito ja tilastojen julkaisu 

• Sähköinen jäsenviestintä 

• Analysointi ja tilastointi 

• Seuratoiminnan toteuttaminen sekä kehittäminen 

 

Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä, 

muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu.  

 

5 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ 

 

Seura käsittelee rekisteröidystä seuraavia käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja tai 

henkilötietojen ryhmiä: 

• yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet,  

• demografiatiedot, kuten ikä, sukupuoli ja äidinkieli,  

• mahdolliset luvat ja suostumukset  

• jäsensuhdetta koskevat tiedot, kuten, laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, tieto 

vanhempainvastuunkantajasta  
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• ottelutilastot, kuten, ottelut, maalit, varoitukset ja muut ottelutapahtumaan liittyvät 

tilastointitiedot  

• palkan- ja palkkionmaksuun liittyvät yksilöivät tiedot, kuten henkilötunnus  

• seuran ja henkilön kilpailutoimintaan liittyvät tiedot sekä muut asiakkaan suostumuksella 

kerätyt tiedot, kuten henkilön kuva 

 

6 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 

 

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä seuraavasti: 

 
• jäseneltä itseltään suoraan järjestelmään, sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella, 

mobiilisovelluksen kautta tai muulla vastaavalla tavalla, 

• rekisterinkäsittelijän (pääkäyttäjä) tai toimihenkilön (ylläpitäjä) syöttäminä 

• evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla 

• lajiliittojen rekistereistä ja kilpailujärjestelmistä 

 

7 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET 

 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. Seura ei myy tai vuokraa rekisteröidyn henkilötietoja 

kolmansille osapuolille. Seura luovuttaa yksittäistapauksessa tiedot osoitetulle osapuolelle, jos 

asianomainen pyytää seuraa toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen 

lainvoimainen viranomainen vaatii seuraa luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon seuran hallussa 

olevasta tietokannasta. 

8 TIETOJEN SIIRTO KOLMANTEEN MAAHAN TAI KANSAINVÄLISELLE 

JÄRJESTÖLLE 

 

Tietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle. 

 

9 TARKASTUSOIKEUS 

 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi 

hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään 

koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti, 

allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle ja liittää mukaan kopio kuvallisesta 

henkilötodistuksesta. 

 

10 OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA JA POISTAMISTA 

 

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. 

Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja 

ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään 

koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojavastaava johtaa toimenpiteen käsittelyä. 
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11 MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET 

 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös 

oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, 

jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset 

tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, 

automaattista päätöksentekoa ja profilointia. 

 

12 TIETOJEN POISTAMINEN JA SÄILYTYSAIKA 

 

Rekisterinpitäjä poistaa rekisteristä tiedot, kun tietojen käsitellylle ei ole enää seuratoiminnan 

kannalta tarvetta. Henkilötietoja käsitellään jäsensuhteen voimassaolon ajan. Tietoja ei kuitenkaan 

poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, 

joka edellyttää rekisterinpitäjää säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta 

turvasuojaamispäätöstä tiedoille. 

 

13 TIETOSUOJASELOSTEEN HYVÄKSYNTÄ 

 

Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 15.1.2020.  
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