Seloste käsittelytoimista – Karateliitto.fi-sivusto
Rekisterin pitäjä
Suomen Karateliitto ry Valimotie 10, 00380 Helsinki
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Toimitusjohtaja Seppo Yrtti Valimotie 10, 00380 Helsinki info@karateliitto.fi , p.0400 237 887
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Karateliitto.fi -sivusto on liiton toimintaa tukeva verkkopalvelu, jonka sisältö tuotetaan osittain
liiton toimi- ja luottamushenkilöiden toimesta ja osittain yhteistyössä jäsenistön kanssa.
Jäsenseuran tietojen ja seuran organisoimien tapahtumien hallinnointi tehdään jäsenseuran
nimetyn yhteyshenkilön toimesta.
Rekisterin tietosisältö
www.karateliitto.fi -sivusto sisältää seuraavia henkilötietoja sisältäviä rekisterejä/listoja:
• Vanhat kilpailutulokset
• Edustusjoukkueet – piilotettu toistaiseksi, odottaa urheilun käytännesääntöä
• Jäsenseuralistaus (yhteyshenkilön nimi, sähköposti, seuran virallinen nimi, postiosoite,
kunta, seuran kotisivu) – näkyvillä, perustuu suostumukseen
• Valiokuntien jäsenten yhteystiedot (nimi, asema/seura, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
– näkyvillä, perustuu suostumukseen
• Mustien vöiden/dan-rekisteri
• Seurojen alkeiskurssit-listaus (yhteyshenkilön nimi, sähköposti, seuran virallinen nimi,
postiosoite, kunta, seuran kotisivu) – näkyvillä, perustuu suostumukseen
Liiton käyttäjän tiedot: nimi, sähköposti, puhelinnumero ja osoite
Julkiset tapahtuman tiedot:
• Jäsenseura, tapahtuman nimi, tapahtumatyyppi, kategoria, alkamispäivä, päättymispäivä,
paikka, järjestäjän tiedot, lisätiedot, tapahtumapaikan nimi, tapahtumapaikan osoite,
tapahtumapaikan paikkakunta, tapahtumapaikan lisätiedot.
• Jäsenseuran vuosi-ilmoitustiedot: Katso Liite 1
• Ilmoittautumislomakkeet
• Tieto poistetaan sivustolta käyttösidonnaisuuden päätyttyä.
Säännönmukaiset tietolähteet
Seuran oma ilmoitus ja Suomisport.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Lajiliitto voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.
Lajiliitto voi itse tiedottaa lajiin liittyvistä tärkeistä asioista rekisterissä oleville.
Lajiliitto voi luovuttaa sivustolla olevia tietoja yhteistyökumppaneilleen ja kolmansille osapuolille
sähköisesti. Jokaisella henkilöllä on oikeus kieltää omien tietojensa luovuttaminen.
Tietojen siirto EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä eikä niitä käsitellä EU:n tai ETA:n ulkopuolella.
Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto
Ei manuaalista aineistoa.
ATK:lla käsiteltävät tiedot
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmät ja niillä käsiteltävät tiedot on suojattu palveluntarjoajien
toimesta teknisillä suojausmenetelmillä. Kaikki rekisterin tiedot on tallennettu ATK-järjestelmiin,
jotka ovat huolellisesti ylläpidettyjä ja suojattuja niin verkon osalta kuin fyysisesti.
Kaikki tietoliikenne on ssl-salattua. Muihin kuin julkisiin tietoihin pääsevät vain järjestelmän
ylläpitoon ja julkaisutoimintaan kuuluvat nimetyt henkilöt. Seurojen nimetyt yhteyshenkilöt eivät
näe tietojärjestelmässä toisten seurojen syöttämiä ei-julkisia tietoja. Ei-julkisten tietojen tarkastelu
vaatii käyttäjätunnuksella ja salasanalla kirjautumisen.
Suomen Karateliitto ry – seurojen vuosi-ilmoitus
Seuratiedot
Seuran virallinen nimi *
Seuran www-sivujen osoite
Harjoitussalien osoitteet

Lajit
Karate
Ju-Jutsu
Taido
Seurassa harjoiteltava tyylisuunta
Seurassa harjoiteltavat muut kamppailulajit
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Seuran toimihenkilöt
Seuran palkatut päätoimiset työntekijät, kpl
Seuran palkatut päätoimiset valmentajat, kpl
Seuran luottamusjohto
Puheenjohtaja
Puheenjohtajan postiosoite, sähköpostiosoite ja gsm-numero

Yhteyshenkilö (liiton informaatio)
Yhteyshenkilön postiosoite, sähköpostiosoite ja gsm-numero

Junnuvastaava
Junnuvastaavan postiosoite, sähköpostiosoite ja gsm-numero

Rahastonhoitaja
Rahastonhoitajan postiosoite, sähköpostiosoite ja gsm-numero

Seuran jäsenmäärä
Karate, jäsenmäärä
Ju-Jutsu, jäsenmäärä
Taido, jäsenmäärä
Aikuiset, kpl
Miehet, kpl
Naiset, kpl

Nuoret alle 18 v, kpl
Pojat, kpl
Tytöt, kpl
Toiminta
Seuran järjestämät leirit, kpl
Leireille osallistuneiden määrä, kpl
Aikuiset kpl
Lapset / nuoret, kpl
Muut liikuntatapahtumat, kpl
Osallistuneiden määrä
Seuran järjestämät kilpailut kpl
Kilpailuihin osallistuneiden määrä, kpl
Aikuiset kpl
Lapset / nuoret, kpl
Osallistuiko seuranne Karateliiton koulutustoimintaan
Kyllä
Ei
Koulutettujen määrä, kpl
Osallistuiko seuranne muiden tahojen koulutustoimintaan (Suomen valmentajat, liikunnan
aluejärjestöt, jne.)
Kyllä
Ei
Koulutettujen määrä, kpl
Järjestikö seuranne omaa valmentajakoulutusta
Kyllä
Ei
Koulutettujen määrä, kpl
Onko seurassanne soveltavaa Karatea / Ju-Jutsua, Taidoa (PARA)
Kyllä
Ei
Harrastajien määrä, kpl

Harjoitteleeko seuranne kunnallisessa liikuntapaikassa
Kyllä
Ei
Harjoitteleeko seuranne kaupallisessa liikuntapaikassa
Kyllä
Ei
Harjoitteleeko seuranne omistamassaan tai hallinnoimassaan liikuntapaikassa
Kyllä
Ei

