
Suomen Racketlonliitto ry                                              
 
SELOSTE KÄSITTELYTOIMISTA  
1. Rekisterinpitäjä  
Nimi: Suomen Racketlonliitto ry   
Osoite: c/o Poku Salo, Kaivolahdenkatu 8 A 12, 00810 HELSINKI 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
Nimi:  Poku Salo  
Sähköposti: poku@racketlon.�i    
Puhelin: 040 7765320  

3. Rekisterin nimi 
Suomen Racketlonliitto ry:n lisenssirekisteri osana Suomisport-palvelua.  

4. Rekisterin kuvaus  
Suomen Racketlonliitto ry:n kilpailutoimintaan liittyvä lisenssirekisteri on osa Suomisport-palvelua. 
Suomisport on Suomen Olympiakomitean ja suomalaisen urheiluyhteisön yhteinen urheilu- ja 
liikuntapalvelu. Suomisport-palvelun kautta voidaan hankkia erilaisia urheilupalveluja kuten 
kilpailulisenssejä, vakuutuksia ja seurajäsenyyksiä sekä ilmoittautua eri tapahtumiin.  
 
Suomen Racketlonliitto ry:n lisenssirekisteriä käytetään kilpailuosallistumisiin vaadittavien lisenssien 
ylläpitoon. Rekisteriä käyttävät Suomen Racketlonliitto ry:n liittokäyttäjät (hallituksen jäsenet). Rekisteriä 
ylläpitää Olympiakomitea ry. Olympiakomitea käyttää rekisteriä/palvelua tilastointiin ja liikunnan 
seurantaan. Liikunnan ja urheilun aluejärjestöt käyttävät rekisteriä/palvelua tilastointiin ja liikunnan 
seurantaan. 
 

5. Henkilötunnuksen antamisen perusteet ja 
henkilötunnuksen käyttö   
Palvelun käyttö vaatii rekisteröitymisen omalla henkilötunnuksella. Henkilötunnuksen avulla palvelu 
identi�ioi henkilöt. Identi�iointi on rekisteröityjän oma etu, sillä näin palvelu tunnistaa henkilön ja 
varmistaa, ettei oma henkilöllisyys mene sekaisin toisen rekisteröityjän kanssa.   
 
Suomen Racketlonliitto ry:n rekisterinkäyttäjät eivät käytä rekisteröityjän henkilötunnusta missään 
tarkoituksessa.     
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6. Henkilötietojen käsittely ja käyttö 
Suomen Racketlonliitto ry:n lisenssirekisterissä henkilötietoja käsitellään alla kuvatulla tavalla.  
 
KERÄTTÄVÄT TIEDOT 

• Kun pelaaja hankkii Suomen Racketlonliitto ry:n kilpailulisenssin, seuraavat tiedot välittyvät 
Suomen Racketlonliitolle: Sport-ID, nimi, syntymäaika, henkilötunnus, sukupuoli, kansallisuus, 
suoramarkkinointilupa, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, sähköposti, puhelinnumero 
sekä lisenssitiedot (juniori/aikuinen, lisenssin ostopäivä).  

 
TIETOJEN KÄYTTÖ 

• Listaus voimassa olevan kilpailulisenssin haltijoista lähetetään tarvittaessa kilpailunjärjestäjille 
lisenssin voimassaolon tarkistamista varten. Kyseisissä listauksissa ei lähetetä henkilötietoja eikä 
henkilön yhteystietoja, vaan ainoastaan nimi sekä tiedot lisenssin voimassaolosta.  

• Palvelussa annettuja syntymäaikatietoja voidaan hyödyntää tarkistettaessa lisenssinhaltijan 
osallistumisoikeutta kilpailutapahtumien ikäluokkiin. Kilpailunjärjestäjien tulee ko. tietoa 
tarvitessaan erikseen pyytää tietoa Suomen Racketlonliitolta. 

• Palvelussa annettuja sähköpostiosoitteita tai puhelinnumeroita voidaan käyttää viestimiseen 
Suomen Racketlonliiton, liiton alaisten seurojen tai lisenssinhaltijan kannalta oleellisessa asiassa, 
esimerkkeinä kilpailujen peruuntuminen tai aikataulujen muutokset.  Lähettäjänä viestissä voi olla 
Suomen Racketlonliitto ry:n toimihenkilö tai Suomen Racketlonliiton alaisen seuran edustaja. 
Jälkimmäisessä tapauksessa seuran edustajan tulee tarvittaessa erikseen pyytää yhteystietoa 
Suomen Racketlonliitolta. 

 
TIETOJEN LUOVUTTAMINEN KOLMANSILLE OSAPUOLILLE 

• Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.  

7. Henkilötietojen tarkistaminen ja muokkaaminen 
Palveluun rekisteröitynyt käyttäjä näkee itse omat tietonsa ja voi hallinnoida ja ylläpitää niitä. Rekisterin 
käyttäjät (kuten Suomen Racketlonliitto ry:n liittokäyttäjät) eivät pysty muokkaamaan annettuja tietoja. 
Ainostaan Olympiakomitean Suomisport -pääkäyttäjä voi muokata tietoja virhetilanteiden korjaamista 
varten. 

8. Omien tietojen poistaminen  
 
Suomen Racketlonliitto ry:llä on oikeus henkilön tietoihin voimassa olevan lisenssikauden ajan.   
 
Tiedot jäävät Suomisport -järjestelmään, jota rekisteröityjä itse hallinnoi. Suomisport palvelun kautta 
henkilö voi jatkossa hankkia Suomisportin tarjoamia usean urheilulajin palveluja.  Jos henkilö ei tarvitse 
Suomisportin urheilupalveluja voi tietojen poistoa pyytää osoitteella: asiakaspalvelu@suomisport.fi.  
Viiden vuoden sisällä järjestelmä poistaa automaattisesti passiivisten käyttäjien tiedot. 
 
 
 

mailto:asiakaspalvelu@suomisport.fi

