
Grankulla Gymnastikförening r.f.  - Tietosuojaseloste 

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan miten Grankulla Gymnastikförening r.f. (GGF) käsittelee jäsen- ja 

koulutusrekisteriinsä rekisteröityneiden henkilötietoja. Ensisijaisesti henkilötietoja käsitellään voimistelun 

harrastamiseen ja voimistelussa kilpailemiseen, sekä voimistelun parissa toimimiseen liittyvien tehtävien 

toteuttamiseen. 

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö 

Grankulla Gymnastikförening r.f, Y-tunnus: 1085008-4 

Osoite: c/o Susanne Hellman-Ketola, Fackelbågen 5, 02940 Esbo 

Sähköposti: info@ggf.fi 

Yhteyshenkilö: Susanne Hellman-Ketola 

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus   

Rekisterissä käsitellään seuran jäsenten ja entisten jäsenten sekä seuran toimintaan liittyvien 

yhteyshenkilöiden ja luottamushenkilöiden henkilötietoja. Lisäksi käsitellään seuran järjestämään 

koulutukseen osallistuneiden tietoja.  

Henkilötietojen käyttötarkoitus on rekisteröityjen jäsenten, seuran ohjaajien ja luottamushenkilöiden 

tietojen ajantasainen hallinta, yhteydenpito jäseniin ja seuran toiminnasta informoiminen, 

ilmoittautumisten hallinta, vuositilastojen laatiminen ja laskutusdokumentaation hallinta 

tietojärjestelmässä. Rekisterin tietoja voidaan käyttää myös Suomen Voimisteluliiton ja GGF:n 

yhteistyökumppaneiden markkinointiviestintään, jos henkilö on jäsenrekisterin asetuksissa antanut 

suostumuksen suoramarkkinointiin.  

Henkilötietojen käsittely perustuu:  

1) Grankulla Gymnastikförening r.f. lakisääteiseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä jäsenten osalta.  

2) Voimistelun harraste- ja kilpailutoiminnan järjestämisen osalta seuran oikeutettuun etuun sekä 

sopimuksen täyttämiseen. Tapahtumien ja kilpailujen yhteydessä voidaan kerätä tarpeellisia tietoja 

rekisteröidyn ruokavaliosta, allergioista tai muista erityistarpeista rekisteröidyn suostumuksen perusteella 

3) Sopimuskumppanien (yhteistyökumppanit ja seuran ohjaajat) osalta sopimuksen täyttämiseen sekä 

rekisterinpitäjän mahdolliseen muuhun perusteltuun etuun kuten taloudellisten saatavien ja vastuiden 

valvontaan.  

4) Luottamushenkilöiden osalta rekisteröinti perustuu yhdistyslainsäädäntöön.  

5) Markkinointirekisterin osalta suostumukseen.  

Käsiteltävät henkilötiedot  
Rekisterissä käsitellään Grankulla Gymnastikförening r.f. jäsenten, ohjaajien ja luottamushenkilöiden 
henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen tai koulutuksiin ja tapahtumiin osallistumiseen liittyviä 
tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat: 

● yhteystiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, postiosoite  

● rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus ja salasana sekä muu mahdollinen yksilöivä tunnus  

● demografiatiedot, kuten syntymäaika ja sukupuoli 

● mahdolliset lisenssitiedot (sisältää henkilötunnuksen) ja vakuutustiedot  

● laskutus- ja maksutiedot 

● huoltajan nimi ja puhelinnumero mikäli henkilö on alaikäinen 



● mahdolliset luvat ja suostumukset, kuten suoramarkkinointisuostumus ja lupa voimistelijan 

valokuvaukseen ja videointiin sekä niiden julkaisemiseen seuran verkkosivuilla ja muissa 

kanavissa/muussa seuramateriaalissa voimistelua tukevassa tarkoituksessa   

● mahdolliset seuran ja henkilön kilpailu/tapahtumatoimintaan liittyvät tiedot sekä muut 

rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot    

● mahdolliset ruokavalio ja allergiatiedot tapahtumiin osallistuvien osalta rekisteröidyn 

suostumuksella. 

 

Säännönmukaiset tietolähteet  

Henkilötietoja kerätään jäseniltä, rekisteröidyltä itseltään ja osallistujilta itseltään.  

Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva  

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu GGF:n käytössä olevaan Suomen 

Voimisteluliiton HOIKA -järjestelmään, johon pääsy on rajattu vain sellaisiin henkilöihin, jotka tarvitsevat 

kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset 

käyttäjätunnukset ja salasanat. Seuran HOIKA-järjestelmän pääkäyttäjät ovat saaneet koulutusta 

tietoturvasta ja seuran ohjaajia on informoitu henkilötietojen käsittelyn periaatteista. 

Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. Palvelimen ja 

tietokannan suojauksesta vastaa Hoika Oy. Manuaalisesti käsiteltävä tieto säilytetään lukitussa tilassa. 

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot  

Tietoja ei luovuteta pääsääntöisesti kolmansille osapuolille. Poikkeuksena on osallistujatietojen 

luovuttaminen koulutusten ja kilpailujen järjestäjille, ohjaajille ja kouluttajille, sekä yhteystietojen 

luovuttaminen Suomen Voimisteluliiton ja GGF:n yhteistyökumppaneille niiden osalta jotka ovat antaneet 

suostumuksen markkinointiviestintään.  

Henkilötietoja voidaan siirtää rekisterin palveluntarjoajaa vaihdettaessa uudelle järjestelmän ylläpitäjälle. 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle       

Tietoja ei siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  

Henkilötietojen säilytysaika  

Henkilötietoja säilytetään rekisterissä niin kauan kuin on tarpeen sen käyttötarkoituksen perusteella johon 

tieto on kerätty, tai muutoin on tarpeen lakisääteisten velvoitteiden tai reklamaatioiden käsittelemiseksi. 

Kirjanpitoaineisto säilytetään lakisääteisen säilytysajan. 

Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa: 

● saada tieto henkilötietojensa käsittelystä 

● saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot  

● vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä 

● vaatia henkilötietojensa poistamista (samalla oikeus osallistua seuran toimintaan tai tapahtumaan 

poistuu)  

● peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen 

käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen 

● saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle 

● vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai eräissä tilanteissa vastustaa niiden käsittelyä.  

 



Rekisteröidyllä on mahdollisuus ensisijassa itse tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja GGF:n jäsenrekisteriin 

on tallennettu sekä muokata ja korjata omia tietojaan kirjautumalla sisään jäsenrekisteriin. Rekisteröity voi 

milloin vain perua suoramarkkinointiin antamansa suostumuksen kirjautumalla jäsenrekisteriin ja 

muuttamalla suoramarkkinointiasetuksiaan. 

Rekisteröity voi esittää edellä mainittujen oikeuksien toteuttamista koskevan pyynnön tämän 

tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. GGF voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan 

pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. GGF 

voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta tietosuojalainsäädännön mukaisella perusteella. 

Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle  

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, 

että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.  

Yhteydenotot  

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut 

yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen: info@ggf.fi. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä 

kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen: Grankulla Gymnastikförening r.f., c/o Susanne Hellman-Ketola, 

Fackelbågen 5, 02940 Esbo. 

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen  

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä ilmoitus 

on viimeksi päivitetty 25.05.2018. 


