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Espoon Jäätaiturit ry:n tukirahastorekisterin tietosuojaseloste 
 
18.10.2022 
 
Rekisterinpitäjä ja rekisteri 
 
Espoon Jäätaiturit ry, y-tunnus: 0660618-5, osoite: Maantienpelto 1, 02650 Espoo 
Rekisteriasioiden yhteyshenkilö ja yhteystiedot 
Anna Kuusniemi-Laine, p. 040 522 8761, puheenjohtaja@espoonjaataiturit.fi 
 
Rekisterin nimi: Tukirahastorekisteri 
 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste 
 
Tietojen käsittely perustuu yhdistysten jäsenten osalta suostumukseen ja osaltaan myös Espoon Jäätaiturit 
ry:n oikeutettuun etuun eli yhdistyksen jäsenyyteen. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on: 
 
- käsitellä tukirahastohakemukset 
- hoitaa tukirahastohakemuksiin liittyvä päätöksenteko ja viestintä 
- hoitaa myönnettyyn tukeen liittyvät käytännön kysymykset.  
  
Tietojen käsittely perustuu toimihenkilöiden Espoon Jäätaiturit ry:n oikeutettuun etuun eli sovittuun 
yhteistyöhön. 
  
Rekisterin tietosisältö ja tietojen käsittely 
 
Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja yhdistyksen henkilöjäsenistä: 
 

- Tukirahastohakemukseen sisältyvät tiedot: (ryhmä/joukkue, luistelijan nimi, syntymäaika, 
luistelumaksu/kk, haettavan tuen määrä, ajanjakso jolle tukea haetaan, huoltajan nimi, puhelin ja 
sähköposti, aikuisten määrä perheessä, alle 18-vuotiaiden määrä perheessä, perheen aikuisten 
bruttotulot vuodessa, perheen saamat tuet ja työttömyyskorvaukset vuodessa, kuvaus perheen 
taloudellisesta tilasta ja perusteet tuen myöntämiselle, tuen tarpeen tilapäisyys/pysyvyys) 

 
- Tiedot myönnetyistä tuista ja evätyistä tukihakemuksista. 

 
Oikeus rekisteritietojen käsittelyyn on seuran hallituksen kulloinkin nimittämällä tukirahastotoimikunnalla, 
joka valmistelee tukipäätökset. Päätökset tekee seuran hallitus anonyymisti. Seuran hallitus voi myös 
valtuuttaa tukirahastotoimikunnan tekemään päätökset tukirahaston varojen ja kestävän toiminnan 
puitteissa. Tukirahaston asioita käsitteleviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. 
 
 
Säännönmukaiset tietolähteet, suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika 
 
Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään tukirahastohakemuksen yhteydessä. Jäsen on velvollinen 
ilmoittamaan muuttuneet tietonsa seuralle. 
  
Henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin, eikä niitä siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.  
  
Rekisterinpitäjä käyttää ulkoisen palveluntarjoajan GSuite -palvelua, jonka avulla rekisterinpitäjä hallinnoi 
hakemuksia ja niihin liittyvää viestintää. Pääsy rekisteriin vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan, jotka ovat 
vain puheenjohtajan, taloudenhoitajan ja tukirahaston vastuuhenkilön saatavilla. 
 
Rekisterin tietoja säilytetään niin kauan, kuin ne ovat tarpeen rekisterin tarkoituksen toteuttamiseksi. 
 
Tiedot säilytetään siihen asti, kunnes tilinpäätös kyseiseltä tilikaudelta on hyväksytty. Tämän jälkeen tiedot 
poistetaan 2 kk kuluessa. 
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Rekisteröidyn oikeudet 
 
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet: 
Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista: Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat 
henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen poistamista. 
Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle. 
 
Muut oikeudet: Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa 
käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. 


