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Rekisteröidyt  
Rekisterissämme käsitellään Kontiolahden Urheilijat ry:n (myöhemmin: KontU) tapahtumiin 
talkoolaisiksi ilmoittautuneiden henkilöiden henkilötietoja ja talkoolaisasioista kiinnostuneiden 
henkilötietoja.  
 
Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus 
Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 § 1 momenttiin (tietojen käsittely rekisteröidyn 
antamalla suostumuksella). Ilmoittautuessaan vapaaehtoiseksi tai rekisteröitymällä talkoolaisrekisteriin 
henkilö samalla hyväksyy, että hänen henkilötietojaan voidaan käsitellä tässä selosteessa mainituilla 
tavoilla.  
 
Talkoolaisrekisterimme käyttötarkoitus on mahdollistaa talkoolaisrekrytointi Kontiolahden Urheilijat 
ry:n järjestämiin pienempiin ja suurempiin tapahtumiin ja talkoolaisten ajan tasalla pitäminen erilaisten 
sähköisten tiedotteiden ja uutiskirjeiden avulla.  
 
Käsiteltävät henkilötiedot:  
Rekisterissä käsitellään talkoolaisrekrytoinnin ja -sijoittelun sekä tiedottamisen kannalta tarpeellisia 
tietoja 

- henkilön nimi 
- ikä (ikäryhmittäin) 
- sähköpostiosoite 
- puhelinnumero 

 
Lisäksi talkoolaiseksi ilmoittautuneilta pyydetään tiedot aikaisemmista talkootehtävistä, mahdollisista 
pätevyyksistä (esim. EA, JV-) sekä muita tapahtumajärjestäjän tarvitsemia tietoja kuten toiveet tulevista 
talkoolaistehtävistä. 
 
Säännönmukaiset tietolähteet 
Talkoolaiset ilmoittavat itse tietonsa, jotka rekisteröidään järjestelmään.  
 
Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva 
Talkoolaisten sähköpostiosoitteita on MailChimp-ohjelmassa, mikä on suojattu salasanalla.  
 
Google Driven Excel-tiedostot sisältävät nimi-, sähköposti- ja puhelinnumerotietoja sekä tietoja 
talkoolaistehtävistä, missä henkilö on toiminut/tulee toimimaan. Excel-tiedostot on käsiteltävissä vain 
henkilökohtaisilla tunnuksilla. Pääsy tiedostoon on vain tiedoston laatijalla (tapahtuman 
vapaaehtoiskoordinaattori) sekä niillä toimialapäälliköillä, jotka pääsyn tarvitsevat.   
 
Manuaalisia (tulostettuja) rekistereitä ei säilytetä tapahtuman jälkeen, vaan ne tuhotaan silppurilla tai 
muulla vastaavalla keinolla.  
 
 



Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot 
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. 
 
Henkilötietoja voidaan siirtää, jos rekisterin palveluntarjoajaa vaihdetaan. Tällöin siirto tapahtuu uuden 
järjestelmän ylläpitäjälle. Henkilörekisterin teknisen ylläpidon toteuttava rekisterinpitäjän 
yhteistyökumppani ja yhdistyksessä toimiva tietojen käsittelijä voi siirtää henkilötietoja soveltuvan 
yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti (esimerkiksi 
rekisterin varmuuskopiot). 
 
Henkilötietojen säilytysaika 
Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on kiinnostunut KontU:n toiminnasta 
ja/tai on mukana talkootoiminnassa. MailChimp-palvelusta rekisteröity voi itse poistaa tietonsa. Excel-
tiedostoista poistopyynnöt tulee esittää Kontiolahden Urheilijat ry:n toimistolle: 
office@kontiolahtibiathlon.com.  
  
Rekisteröidyn oikeudet:  
Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Rekisteröity voi antaa 
KontU:lle kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja.  
 
Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin 
tahansa:  
- saada tieto henkilötietojensa käsittelystä  
- saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat KontU:n käsittelemät henkilötiedot 

(tämä on myClubiin rekisteröityneille mahdollista omilla henkilökohtaisilla tunnuksilla) 
- vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä (omien tietojen 

päivittäminen ja korjaaminen on myClubiin rekisteröityneille mahdollista omilla henkilökohtaisilla 
tunnuksilla) 

- vaatia henkilötietojensa poistamista 
- peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen 

käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen 
- vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä 

perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on KontU:n oikeutettu etu 
- saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle  
- vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista 
 
Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän 
tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdassa mainitulle henkilölle. Yhdistys voi pyytää rekisteröityä 
tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja yhdistyksellä on oikeus pyytää rekisteröityä todistamaan 
henkilöllisyytensä ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta, 
mikäli siihen on lainsäädännölliset perusteet. 
 
Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle 
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen 
Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpakka tai työpaikka 
sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan 
tietosuojakäytännön mukaisesti.  
 
Seuraus mikäli tietoja ei luovuta  
Talkoolaiseksi ei voida hyväksyä henkilöä, joka ei luovuta talkoolaisrekisteriin tarvittavia tietoja. 
 
 
 
 
 



Tietoja saadaan myös toimialapäälliköiltä ja toisilta vapaaehtoisilta 
Seuran toimintaan osallistuvien/toiminnasta kiinnostuneiden talkoolaisten tietoja voidaan saada 
rekisteriin myös toimialojen vastuuvetäjiltä sekä toisilta talkoolaisilta. Tällaisten tietojen luovuttaminen 
seuran rekistereihin perustuu aina henkilön omaan mielenkiintoon ja suostumukseen. 
 
Yhteydenotot 
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut 
yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen: office@kontiolahtibiathlon.com. Rekisteröity 
voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:  
Kontiolahden Urheilijat ry, Napakympintie 42, 81100 Kontiolahti (käyntiosoite)  
Huom! Postiosoite on PL 23, 81101 Kontiolahti. 
 
Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen 
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämän 
ilmoituksen viimeisin päivitysajankohta näkyy ensimmäisellä sivulla. 


