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TIETOSUOJALAUSEKE
Suomen Jääkiekkotuomarien Liitto SJTL ry:n (myöhemmin SJTL) toimintoja koskevat
henkilötietojen suojausperiaatteet.

1. PERUSPERIAATTEET
SJTL noudattaa määräyksiä, joiden tarkoitus on suojata jäsentensä (myöhemmin kerho) ja
muiden palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä. Se noudattaa toiminnassaan tietosuoja- ja
muita lakeja sekä hyviä tietosuojakäytäntöjä. Tämä tietosuojalauseke esittelee
henkilötietojen keräämistä ja käsittelyä koskevat käytännöt yhteisön eri palveluissa.
Käyttäessään yhteisön palveluita käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojalausekkeen ehdot.
Perusperiaatteemme on, että henkilötietoja kerätään mahdollisimman vähän. Niiden käyttö
tähtää viestinnän mahdollistamiseen kerhojen ja liiton välillä, palvelujen tarjoamiseksi ja
väliaikaisesti käytettynä esimerkiksi tilaisuuksien järjestämiseen. Tietoja ei luovuteta
ulkopuolisille.
SJTL pitää yhteisrekisteriä Suomen Jääkiekkoliiton kanssa keräämistään
erotuomaritoimintaan liittyvistä henkilötiedoista tuomaritehtävien hallintajärjestelmässä,
josta käytetään nimeä TASO. Joillakin palveluilla on myös omia palvelukohtaisia
käyttöehtoja tai tietosuojalausekkeita, jotka täydentävät tätä yhteistä tietosuojalauseketta.
Jos palvelukohtaisia lisäyksiä on, palvelukohtaisesta tietosuojainformaatiosta löytyy
lisätietoja kunkin palvelun tietosuojakäytännöistä.

2. KERÄTTÄVÄT TIEDOT
2.1 Jäsenrekisteri
Yhdistyslain mukaan yhdistyksen on pidettävä rekisteriä jäsenistään eli
jääkiekkotuomariyhdistyksistä (kerhoista). Rekisterin tietoja käytetään pääasiassa kerhojen
ja liiton väliseen viestintään. Viestit jakaantuvat eri aihepiireihin ja SJTL on antanut kerhoille
mahdollisuuden jakaa eri aihepiirien viestit lähetettäväksi eri henkilöille. Aihepiirejä ovat mm
kerhojen puheenjohtajille, sihteereille tai kerhokouluttajille tarkoitetut viestit. Tästä syystä
SJTL:n julkisessa jäsenrekisterissä on yhdistysten eri aihepiirien vastaanottajien
yhteystiedot.
Kerhojen puheenjohtajilla on kerhotietojen (kerhojen toimihenkilöiden yhteystiedot)
ylläpitämiseksi käyttäjätunnukset ja salasanat. Muita tietolähteitä ei ole.
Tällä hetkellä eri vastaanottajaryhmät ovat: kerhon virallinen osoite, puheenjohtaja,
sihteeri, kerhokouluttaja ja laskutusosoite, mikäli se poikkeaa kerhon virallisesta

osoitteesta.
Julkisessa rekisterissä on vain ne yhteystiedot, joita tarvitaan viestin lähettämiseen eri
kohderyhmille. Yhteystiedot ovat julkisesti nähtävissä SJTL:n kotisivuilla
Tietoihin ei yhdistetä muiden rekisterien tietoja.
Muita jäsenrekisterin sisältämiä tietoja (ei julkisia) ovat jäsenmaksutiedot ja jäsenmaksun
määräytymisperusteet.
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Kaikkien palvelujen tiedot säilytetään EU:ssa.
2.2. Ilmoittautumisrekisteri
SJTL järjestää erilaisia tilaisuuksia ja koulutuksia vuosittain. Useimpiin tilaisuuksiin
vaaditaan ennakkoilmoittautuminen. Ilmoittautumisista muodostuu henkilörekisteri.
Tiedot jätetään rekisteriin myös tilaisuuden jälkeen. Silloin rekisteri muodostaa
osallistujarekisterin.
Rekisterissä on tapahtuman tiedot sekä osallistujista tilaisuuden järjestämisen kannalta
välttämättömät tiedot.
Tietoihin ei yhdistetä muiden rekisterien tietoja.
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Kaikkien palvelujen tiedot säilytetään EU:ssa.

3. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN
Henkilötiedot säilytetään kussakin palvelussa sen tarjoamilla säilytysratkaisuilla. Tietojen
luomiseen, muuttamiseen ja poistamiseen tarvittavat käyttöoikeudet on SJTL:n hallituksen
nimeämillä ylläpitäjillä ja kerhojen puheenjohtajilla oman kerhonsa osalta.

4. TIETOJEN POISTAMINEN
Jäsenrekisterissä ei säilytetä vanhoja tietoja. Kerhot ylläpitävät tietoja ja uusi tieto korvaa vanhan.
Ilmoittautumisrekisterissä säilytetään tapahtumien tiedot pysyvästi ja osallistujien tiedot samoin,
mikäli osallistuja ei vaadi niiden poistamista.

5. YHTEYDENOTOT
Rekisterinpitäjän yhteystiedot:
SJTL ry
Rautpohjankatu 10
40700 Jyväskylä
p. 044-5585050
Tietosuojavastaavan sähköposti sjtl@sjtl.fi

