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SELOSTE LISENSSIIN LIITTYVISTÄ HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYTOIMISTA
Kaikki Lacrosseliiton lisenssit hankitaan Olympiakomitean Suomisport- järjestelmästä.
Suomisportin henkilötietojen käsittelyä koskeva
https://info.suomisport.fi/suomisport-tietosuoja/

seloste

löytyy

osoitteesta:

TIETOJEN KERÄÄMINEN JA SÄILYTTÄMINEN
Lisenssin hankkimista varten kerätään seuraavat henkilötiedot (Mikäli lisenssi hankitaan
alaikäiselle, kerätään vastaavat tiedot myös hänestä):
-

Kieli
Nimi
Sukupuoli
Henkilötunnus
Kansalaisuus
Suomisport ID- tunnus
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Osoite

Henkilötunnuksen antamisen perusteet ja henkilötunnuksen käyttö:
Palveluun rekisteröidytään sähköpostilla tai matkapuhelinnumerolla. Henkilötunnus
pyydetään rekisteröitymisen yhteydessä. Henkilötunnuksen avulla palvelu identifioi
yksiselitteisesti rekisteröidyt henkilöt. Identifiointi on rekisteröityjän oma etu, sillä näin
palvelu tunnistaa henkilön ja varmistaa, ettei oma henkilöllisyys mene sekaisin toisen
rekisteröityjän kanssa. Henkilötunnuksen kerääminen yksiselitteiseen identifiointiin on
palvelussa tarpeellista ja lainmukaista.
Suomisport-palvelun käsittelijät eivät näe eivätkä käsittele rekisteröityjen henkilötunnuksia.
Henkilötunnus näkyy vain rekisteröityjälle itselleen sekä Suomisport -järjestelmän
pääkäyttäjälle
TIETOJEN KÄYTTÖ
Suomisport-palvelun liittokäyttäjät (pääasiassa liiton hallituksen puheenjohtaja) käsittelevät
henkilötietoja Lacrosseliiton perustoimintojen toteuttamiseksi:
-

pelaajalistojen vertaaminen lisenssin haltijoihin
pelaajasiirrot
kurinpitoasiat
internetsivujen ja some-sivujen julkaisut
o maajoukkuepelaajien tiedot (nimi ja seura)
o maajoukkuepelaajien valokuva

Suomisport-palvelu käyttää rekisteröityjän henkilötietoja informoidakseen rekisteröityneitä
itse Suomisportissa tarjolla olevista liikunnallista elintapaa edistävistä asioista, tavaroista tai
palveluista.
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Lacrosseliitto käyttää lisenssin hankkineiden henkilötietoja informoidakseen lajiin liittyvistä
asioista, tapahtumista tai eduista. Lacrosseliitto voi antaa lisenssin hankkineen
sähköpostiosoitteen jäsenseuransa käyttöön turnauksista tai muista lajitapahtumista
tiedottamista varten. Sähköpostiosoitetta saa käyttää vain kyseisestä turnauksesta tai
lajitapahtumasta tiedottamiseen ja se on tuhottava käytön jälkeen. Näitä lajitapahtumia
voivat olla mm. maajoukkueen try out- leirit.
TIETOJEN VÄLITTYMINEN
Asioidessaan Suomisport-palvelussa rekisteröityjän henkilötietoja välittyy tai niitä käytetään
esimerkiksi vakuutusta hankittaessa tai tietojen siirtyessä kilpailujärjestelmiin. Jokaisen tiedon
siirtyminen kerrotaan rekisteröityjälle kyseisen palvelun kohdalla erikseen. Rekisteröityjälle
informoidaan siten palvelukohtaisesti henkilötietojen käytöstä ja käsittelystä. Jos tietojen
käyttö ei perustu muuhun oikeusperusteeseen, kysytään rekisteröityjältä erikseen suostumus
tietojen käyttöön, kyseisen palvelun käyttötarkoituksen mukaisesti.
Lacrosseliitolla ei ole käytössä tulospalveluita tai muita automaattisia järjestelmiä, joihin
tiedot siirtyisivät.
MARKKINOINTILUPA
Rekisteröity voi halutessaan antaa suostumuksensa tietojen käyttämiseen kolmansille
osapuolille suoramarkkinointiin.
HENKILÖTIETOJEN TARKISTAMINEN JA MUOKKAAMINEN
Palveluun rekisteröitynyt käyttäjä näkee itse omat tietonsa ja voi hallinnoida ja ylläpitää niitä.
Järjestelmän pääkäyttäjä voi muokata tietoja virhetilanteiden korjaamisen yhteydessä.
OMIEN TIETOJEN POISTAMINEN
Suomisporttiin integroiduilla palveluilla on oikeus rekisteröityjän tietoihin kyseisen palvelun
voimassaolon ajan.
Rekisteröityjän profiilitiedot jäävät Suomisport -järjestelmään. Rekisteröityjä voi muokata
omia tietojaan ja/tai pyytää omien tietojen /profiilin täydellistä poistoa siirtymäajan
puitteissa. Jos rekisteröityjä katsoo, ettei jatkossakaan tarvitse käyttää Suomisportin laajoja
urheilupalveluja voi tietojen poistoa pyytää osoitteella: suomisport@olympiakomitea.fi
Viiden vuoden sisällä järjestelmä poistaa automaattisesti passiiviset käyttäjät.
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