Tietosuojaseloste, Turun Judoseura ry
Hyväksytty yhdistyksen hallituksen kokouksessa 2.5.2018

- Turun Judoseura ry käyttää jäsenrekisterinään Suomisport.fi henkilö- ja organisaatiorekisteriä.
- Rekisteriselosteesta on linkki TJS:n kotisivuilla: https://www.suomisport.fi
- Harrastajan rekisteröityminen tapahtuu käyttäjän toimesta Suomisport-sivuston kautta. Alaikäisellä
rekisteröitymisen tekee huoltaja.

- Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Sari Aro, Radiomiehenkatu 20, FI-00240 Helsinki,
-

-

-

-

Postiosoite: 00093 VALO
Turun Judoseura ry:n rekisterin pääkäyttäjä: Kari Laaksonen, toiminnanjohtaja, puheenjohtaja
Rekisterin käyttäjä: Minna Laaksonen, passisihteeri
Rekisterin käyttäjä: Nina Laine, taloudenhoitaja
Mahdollinen konkreettinen aineisto (paperiset liittymis- / ilmoittautumislomakkeet) hävitetään käsittelyn
jälkeen. Sitä ennen aineistoa säilytetään lukitussa tilassa.
Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu
siten, että ATK-järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat
oikeutettuja käyttämään vain ne rekisterinpitäjän työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen
oikeus.
ATK-järjestelmä on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla.
Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan
syöttämistä.
Tarpeeton vanha paperinen henkilötietoja sisältävä aineisto hävitetään.
Säilytettävä paperinen aineisto (seuran historiallinen aineisto ja toimistomateriaali) säilytetään lukitussa
tilassa ja siellä lukituissa peltikaapeissa.
Seura käyttää ulkopuolista tilitoimistoa laskuttamiseen. Laskutusta varten voidaan luovuttaa laskutukseen
tarvittavia tietoja. Nämä tiedot poistetaan tilitoimistossa, kun niitä ei enää tarvita.
Käyttäjien tietoja voidaan luovuttaa esim. Turun kaupungille liikuntakeskus Alfan kulkuportin
kulkuranneketta varten. Luovutettavia tietoja ovat nimi, syntymävuosi ja harrasteryhmä.
Seuran tietokoneen ja puhelimen käyttö on suojattu salasanoin.
Toiminnassa ei käytetä erillisiä valmentajille jaettavia osallistujalistoja.
Harrasteryhmiin osallistuva valitsee Suomisportista ostamalla itselleen tai huollettavalleen sopivan
jäsenyyslajin, esimerkiksi muksujudo tai kuntojudo. Tämä on rekisterissä näkyvän jäsenyyden nimi.
Alle 16 vuotiaiden jäsenten on pidettävä judopassia mukana harjoituksissa ja judoliiton alaisissa
tapahtumissa, kuten kilpailuissa. Passiin on kirjoitettava huoltajan puhelinnumero ongelmatilanteiden,
esim. loukkaantumisten varalta.
Alle 16 vuotiaiden ryhmissä joissa ei ole judopassia käytössä, esim. muksujudossa, käytetään
harjoituskorttia, jossa on huoltajan puhelinnumero.
Hätätapauksessa huoltajan yhteytiedot saa yllämainituilta Suomisport-rekisterin seurakäyttäjiltä.
Vyökokeeseen osallistujilta kysytään lomakkeella vyön myöntämiseen liittyviä harrastustietoja.
Lomakkeessa kysytään myös kertaluonteista kuvauslupaa seuran sosiaalista mediaa varten. Lomake
hävitetään käsittelyn jälkeen.
Seuran nettisivujen sähköisellä kurssi-ilmoittautumislomakkeella ilmoittaudutaan ikäryhmien mukaisesti
ryhmiin (ikää ei kysytä erikseen). Kysyttäviä asioita ovat nimi / nimimerkki, ja vapaaehtoisesti
sähköpostiosoite ja ”lisätietoja”. Ilmoittautumislomake ei näytä ilmoittajan sähköpostiosoitetta, ellei sitä
erikseen anneta.
Kaikkea alle 16 vuotiasta koskevan henkilötiedon keräämiseen tarvitaan huoltajan suostumus. Tämä
koskee myös kuva- ja äänitallenteita, eli alle 16 vuotias ei voi antaa suostumustaan esim. valokuvan
ottamiseksi facebookia varten.
Turun Judoseuran internet-sivujen kuvituksessa tai eri sosiaalisissa medioissa ei julkaista materiaalia alle
16 vuotiaista, ellei siihen ole huoltajan todennettavissa olevaa suostumusta.
Kuvan julkaisuluvan voi perua milloin tahansa ja silloin kaikki ko. henkilöä esittävät kuvat poistetaan
seuran hallinnoimista medioista (internet-sivut, facebook ym some.)
Henkilöllä on oikeus tulla unohdetuksi. Henkilö voi peruuttaa suostumuksensa tietojen käsittelyyn ja tällöin
kaikki häntä koskeva materiaali poistetaan.
Seuran viestinnästä vastaa toiminnanjohtaja. Viestinnässä noudatetaan EU:n tietosuoja-asetusta.
Seuran kaikesta sosiallisesta mediasta vastaa some-vastaava, joka huolehtii seuran sosiaalisen median
näkyvyydestä ja julkaisuista, sekä vastaa niiden sisällöstä ja tietosuojasta. Eri medioilla ja harrasteryhmillä
voi olla vielä omia sisällön tuottajia, jotka some-vastaavan alaisuudessa julkaisevat materiaalia omasta
ryhmästään.
Turun Judoseuran some-vastaava: Jussi Välimäki

