
                                                           

 

 

SELOSTE KÄSITTELYTOIMISTA  

1. Rekisterinpitäjä  
Nimi: Suomen Ampumaurheiluliitto ry  
Osoite: Valimotie 10, postiosoite: 00380 Helsinki 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
Nimi: Sanna Hellgrén, sanna.hellgren@ampumaurheiluliitto.fi   
Osoite: Valimotie 10, postiosoite: 00380 Helsinki 

3. Rekisterin nimi 
Suomen Ampumaurheiluliiton rekisteripalvelu osana Suomisport-palvelua.  

4. Rekisterin kuvaus  
Suomisport-palvelu on Suomen Olympiakomitean ja suomalaisen urheiluyhteisön – mukaan lukien Suomen 
Ampumaurheiluliiton – yhteinen urheilu- ja liikuntapalvelu. Suomisport-palvelun kautta voidaan hankkia 
erilaisia urheilupalveluja, kuten kilpailulisenssejä, vakuutuksia ja seurajäsenyyksiä sekä ilmoittautua eri 
tapahtumiin. Lisäksi palvelussa voidaan todentaa kilpailu-, tuomari- ja muista vastaavia oikeuksia.  
 
Suomisport-palveluun voidaan integroida liikuntaan ja urheiluun liittyviä palveluja. Nämä palvelut 
hyödyntävät Suomisportin henkilötietoja, jos henkilötietojen käsittelyyn on oikeusperusta. Esimerkiksi 
kilpailulisenssin henkilötietoja voidaan hyödyntää kilpailujärjestelmässä. 
 
Suomen Ampumaurheiluliiton rekisteripalvelua käytetään harrastetoiminnan ylläpitoon ja hallintaan sekä 
viestintään harrastajien keskuudessa. Palvelu toimii liiton jäsen-, harrastaja- ja lisenssirekisterinä. Palvelua 
käyttävät ja ylläpitävät Ampumaurheiluliitto, sen alueelliset organisaatiot ja jäsenseurat. Rekisteriä 
ylläpitää Olympiakomitea ry. Olympiakomitea käyttää rekisteriä/ palvelua tilastointiin ja liikunnan 
seurantaan. Liikunnan ja urheilun aluejärjestöt käyttävät rekisteriä /palvelua tilastointiin ja liikunnan 
seurantaan. 
 
Henkilö voi itse hallinnoida omia tietojaan ja rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijät saavat 
käyttöoikeuden rekisteröidyn tietoihin ainoastaan määräajaksi, rekisteröidylle ilmoitettuun 
käyttötarkoitukseen.   

5. Tapahtumailmoittautumisen yhteydessä annettavien 
henkilötietojen käsittely ja käyttö 
Tapahtumiin ilmoittaudutaan Suomisport-profiilin avulla. Profiilitietojen käsittelystä tarkempi seloste 
löytyy osoitteesta https://www.ampumaurheiluliitto.fi/wp-
content/uploads/2018/05/SAL_Suomisport_seloste_kasittelytoimista.pdf  
 



TAPAHTUMAILMOITTAUTUMISEN YHTEYDESSÄ TALLENNETTAVAT TIEDOT 
Tapahtumailmoittautumisen yhteydessä pyydetään ilmoittautujalta tapahtuman järjestämisen kannalta 
tarpeellisia lisätietoja, kuten erityisruokavalio.  Nämä tiedot tallennetaan tapahtuman järjestämisen ajaksi 
ja tiedot poistetaan tapahtuman päätyttyä. Tietoja ei tallenneta henkilön Suomisport-profiilitietoihin. 
 
TIETOJEN KÄYTTÖ 
Palvelussa annettuja henkilötietoja käytetään tapahtuman valmistelun ja järjestämisen aikana muun 
muassa erityisruokavalioiden tilaamiseen ja tapahtumaan liittyvässä viestinnässä. 
 
TIETOJEN VÄLITTYMINEN 
Tieto erityisruokavalioista ja muista palvelutilauksiin liittyvistä asioista lähetetään palvelun tuottajalle, 
joka voi olla ulkopuolinen taho. Ellei palveluntuottaja muuta vaadi, lähetettävä tieto on anonymisoitua.  
 

6. Henkilötietojen tarkistaminen ja muokkaaminen 
Palveluun rekisteröitynyt henkilö näkee itse omat tietonsa ja voi hallinnoida ja ylläpitää niitä. Huoltaja voi 
nähdä ja hallinnoida oman profiilinsa kautta myös huollettaviensa tietoja. Järjestelmän pääkäyttäjä voi 
muokata tietoja virhetilanteiden korjaamista varten.  

7. Omien tietojen poistaminen  
Suomen Ampumaurheiluliiton rekisteripalvelulla on oikeus henkilön tietoihin tämän seurajäsenyyden tai 
muun palvelun voimassaolon ajan.   
 
Ilmoittautumisen yhteydessä kerättävät tiedot poistetaan automaattisesti tapahtuman päättymisen jälkeen. 
Profiilitiedot kuitenkin jäävät Suomisport -järjestelmään. Henkilö voi muokata omia tietojaan. Suomisport 
palvelun kautta henkilö voi jatkossa hankkia Suomisportin tarjoamia usean urheilulajin palveluja.  Jos 
henkilö katsoo, ettei jatkossa tarvitse Suomisportin laajoja urheilupalveluja, voi hän pyytää omien tietojen 
tai koko profiilin poistoa osoitteesta: asiakaspalvelu@suomisport.fi.  Viiden vuoden sisällä järjestelmä 
poistaa automaattisesti passiivisten henkilöiden tiedot. 
 
 
 


