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1. REKISTERINPITÄJÄ 
Helsingfors Skridskoklubb rf – Helsingin Luistinklubi ry 
Nordenskiöldinkatu 11-13, Helsingin Jäähalli 
00250 Helsinki 

  y-tunnus 0276084-7 
 

  Anu Husu-Peltonen 

  hsktoimisto(at)hsk.fi 
 

2. KÄSITTELEMÄMME HENKILÖTIEDOT 
Käsittelemme henkilötietoja vain niiltä osin kuin se on tarpeellista tässä tietosuojaselosteessa 
kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.  

 
Osallistujiin liittyvät tiedot 
Voit antaa meille eri yhteyksissä, kuten kilpailu- tai talkooilmoittautumisen tai akkreditoitumisen 
yhteydessä, henkilötietoja. Näihin tietoihin kuuluvat esimerkiksi; 

• perustiedot, kuten etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, sporttiID-numero 

• sosiodemografiset tiedot, kuten syntymäaika 

• muut tiedot, kuten ruoka-aineallergiat 

• seuran tiedot, kuten seuran nimi, yhteystiedot 

• asiakaspalvelutiedot, kuten kilpailun yhteyshenkilön kanssa käyty viestintä 
 
Yhteistyökumppaneihin liittyvät tiedot 
Keräämme ja tallennamme yrityskumppaneidemme yhteyshenkilöiden henkilötietoja. Näihin 
kuuluvat esimerkiksi; 

• perustiedot, kuten etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero 

• työnantajan tiedot, kuten työnantajan nimi, y-tunnus, yhteystiedot 

• asiakkuuteen liittyvät tiedot, kuten sopimukset, tilaukset ja laskutustiedot 
 
3. TIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUKSET JA OIKEUSPERUSTE 

Käsittelemme henkilötietojasi pääasiallisesti kilpailun läpiviemiseen ja asiakassuhteen 
hoitamiseen. Alla kuvaamme tarkemmin käyttötarkoitukset ja käsittelyperusteet 
 
Kilpailun läpivieminen; käytämme henkilötietoja kilpailijoiden ja median edustajien 
akkreditoitumiseen sekä vapaaehtoisten ilmoittautumiseen. Emme voi hoitaa 
kilpailuilmoittautumisia, huolehtia median akkreditoinnista tai pitää yhteyttä vapaaehtoisiin ilman 
henkilötietojen käsittelyä. Pyrimme kuitenkin informoimaan mitkä tiedot ovat pakollisia ja mitkä 
voit antaa halutessasi. Käsittely perustuu sopimukseen tai suostumukseen. Voit perua 
suostumuksesi milloin tahansa.  
 



 

 

Asiakassuhteen hoitaminen; käsittelemme henkilötietojasi täyttääksemme sopimuksen 
palvelusta, jonka olet tilannut. Emme voi täyttää sopimusta, kuten toimittaa tilaamaasi 
markkinointinäkyvyyttä, laskuttaa myymiämme palveluita tai hoitaa yhteydenpitoa taikka 
asiakasviestintää ilman henkilötietojen käsittelyä.  
 
Lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen; voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin 
henkilötietojasi noudattaaksemme kirjanpito -tai muuta velvoittavaa lainsäädäntöä.  
 
4. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA 

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin on tarpeellista kohdassa 3. määriteltyjen 
käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Käyttötarpeen päättyessä poistamme tai anonymisoimme 
tiedot. Lainsäädäntö, kuten kirjanpitolaki, voi velvoittaa säilyttämään henkilötietoja 
asiakassuhteen tai käyttötarkoituksen päättymisen jälkeen.  
 
5. VAIKUTUSMAHDOLLISUUTESI 

Sinulla on useita vaikutusmahdollisuuksia henkilötietojesi käsittelyyn liittyen. Voit tarkastaa itseäsi 
koskevat tiedot, vaatia virheellisen tiedon oikaisua, tietojesi poistamista tai tietojen siirtoa, mikäli 
käsittely perustuu sopimukseen tai suostumukseen. Voit myös perua antamasi suostumuksen 
milloin tahansa. Pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti hsktoimisto(at)hsk.fi. 
 
Voit tehdä valituksen valvontaviranomaiselle, mikäli koet, että tietojasi on käsitelty tämän 
tietosuojaselosteen tai lainsäädännön vastaisesti.  
 
6. HENKILÖTIETOJEN SIIRTÄMINEN JA LUOVUTTAMINEN 

Voimme käyttää kolmansien osapuolten tarjoamia palveluita henkilötiedon käsittelyssä. Nämä 
kolmannet osapuolet käsittelevät tietoa toimeksiannostamme ja lukuumme.  
 
Emme pääsääntöisesti käsittele henkilötietoa Euroopan talousalueen ulkopuolella. Mikäli 
henkilötietoa käsitellään ETA-alueen ulkopuolella, varmistamme henkilötietojen suojan 
tietosuojalainsäädännön mukaisesti käyttämällä tietosuojasääntelyn mukaista mekanismia 
(esimerkiksi Privacy Shield).  
 
7. TIETOTURVA 

Pyrimme parhaamme mukaan suojaamaan henkilötietosi katoamiselta, oikeudettomalta pääsyltä 
ja väärinkäytöksiltä asianmukaisin suojakeinoin. Varmistamme tietoturvallisen henkilötietojen 
käsittelyn  ohjeistusten ja käyttöoikeuksien mukaisesti. Henkilötietoja käsitteleviä sitoo 
salassapitovelvoite.  


