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1. Rekisterinpitäjä

Itä-Helsingin Kiekko ry
Y-tunnus: 1053256-1
Rekisterinumero: 148.157
Postiosoite: Talttakuja 6, 00700 HELSINKI
Käyntiosoite: Talttakuja 6 (Malmin Jäähalli), 00700 HELSINKI

2. Rekisterinpitäjän
vastuuhenkilö

Mika Herranen

2a. Rekisterin
vastuuhenkilö

Mika Herranen

2b. Tietosuojavastaavan
yhteystiedot

Mika Herranen, Itä-Helsingin Kiekko ry
sähköposti: ita-helsinginkiekko@kolumbus.fi

3. Rekisterin nimi
IHK pelaaja- ja toimihenkilörekisteri
4. Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus /
rekisterin
käyttötarkoitus

5. Rekisterin pitämisen
peruste
5a. Rekisterin
tietosisältö

6. Säännönmukaiset
tietolähteet

7. Säännönmukaiset
tietojen luovutukset

Itä-Helsingin Kiekko ry

Seuran ja sen joukkueiden käytännön toimintaan ja pelaajasuhteisiin liittyvät tiedot,
kuten joukkueen kokoonpanot, laskutukseen liittyvät tiedot, vaatetilauslistat,
lisenssilistat, alaikäisten joukkueiden huoltajien tiedot ja vastaavat toiminnan
edellyttämät pelaajien ja toimihenkilöiden tiedot

Seuran joukkueiden toiminnan käytännön pyörittäminen

Rekisteriin kerätään mm. seuraavia tietoja:
 Pelaajien, toimihenkilöiden sekä alaikäisten pelaajien huoltajien yhteystiedot
(etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero, pelaajan
lisenssinumero sekä syntymäaika)
 Jäsenyyteen liittyvät tiedot (pelaaja, toimihenkilö, huoltaja, vanhempi)
 Pelaajakohtaisiin kustannuksiin liittyvät tiedot (pelaajamaksut, pelaajan
maksuviitenumerot)
 Muut tiedot (tapahtumakohtaiset osallistumislistat tai työvuorolistat, jotka
tuhotaan tapahtumien jälkeen)

Henkilötietoja kerätään ainoastaan joukkueeseen rekisteröidyltä henkilöltä itseltään
sekä alaikäisen pelaajan huoltajilta

Itä-Helsingin kiekko luovuttaa rekisteritietoja vain voimassaolevan lainsäädännön
sallimissa ja velvoittavissa rajoissa viranomaiskäsittelyä varten. Muuten tietoja ei
luovuteta ulkopuolisille tahoille
Rekisteri- ja tietosuojaseloste

www.ihk.fi

8. Tietojen siirto EU:n
tai Euroopan
talousalueen
ulkopuolelle
9. Rekisterin suojauksen
periaatteet

10. Rekisteröidyn
oikeudet

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

A. Manuaalinen aineisto (erilliset vuosikertomukset sekä lakisääteiset tiedot)
säilytetään lukitussa ja suojatussa tilassa
B. Tietojärjestelmiin tallennetut tiedot: Jäsen rekisterit suojattu salasanoin,
joukkuekohtainen jäsenrekisteri suojattu käyttäjäsalasanoin, jolloin rekisteriin pääsee
käsiksi vain käyttöoikeudet saaneet henkilöt

Rekisteröidyn oikeudet määräytyvät EU tietosuoja-asetuksen artiklojen 15-22 mukaan:
- tietojen tarkastusoikeus
- tietojen korjaaminen ja poistaminen
- tietojen käsittelyn rajoittaminen
- tietojen siirto-oikeus
- vastustamisoikeus
Yhteishenkilö rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa on seuran
tietosuojavastaava

11. Virheen oikaisu
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn
vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn
tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut
henkilötieto (Henkilötietolaki 523/1999, 29§).
Rekisteriasioista vastaavan henkilön on välittömästi virheen huomattuaan korjattava
virhe tai ilmoitettava siitä henkilölle, jolla on riittävät oikeudet virheen korjaamiseen.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tiedon korjaamista, ja tieto korjataan ilman aiheetonta
viivytystä. Jos tiedon korjaamisesta kieltäydytään, annetaan siitä kirjallinen
kieltäytymistodistus. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun
ratkaistavaksi. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle määräyksen tiedon
korjaamisesta.
Korjauspyyntö tehdään aina kirjallisesti rekisteriasioita
hoitavalle henkilölle ja tarvittaessa rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan.
Muissa tapauksissa korjaamispyyntö osoitetaan:

Itä-Helsingin Kiekko ry
Mika Herranen
sähk.post: ita-helsinginkiekko@kolumbus.fi
Osoite: Talttakuja 6, 00700 Helsniki

Itä-Helsingin Kiekko ry

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

www.ihk.fi

