Talenttiklubi ry:n tietosuojaseloste

Talenttiklubi ry noudattaa EU:n Tietosuoja-asetusta, Suomen tietosuojalakia sekä muuta soveltuvaa
tietosuojalainsäädäntöä, joka liittyy rekisteröidyn yksityisyyteen. Yhdistys käsittelee henkilötietoja hyvän
tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti.
REKISTERINPITÄJÄ
Talenttiklubi ry (Y-tunnus 1441254-0)
Urheilukatu 5, 00250 Helsinki
Jäljempänä myös ”Yhdistys”.
YHTEYSTIEDOT
arr@hjk.fi
REKISTERIN NIMI
Talenttiklubi ry:n henkilörekisteri
HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE
Henkilötietoja käsitellään yhdistyksen toiminnan eli avustusten hakemisen, käsittelyn ja myöntämisen
mahdollistamiseksi, jolloin lainmukainen käsittelyperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.
Kerättäviä henkilötietoja käytetään avustushakemusten käsittelyyn, päätösten toimeenpanoon,
yhteydenpitoon, maksatukseen sekä tilastointiin. Rekisteriin tallennetaan hakemuksissa annetut tiedot
sekä maksatukseen ja käyttöselvityksiin liittyvät tiedot.
Hakemusten käsittely yhdistyksen sähköisessä tietojärjestelmissä muodostaa henkilörekisterin. Avustusta
hakiessaan henkilö suostuu samalla henkilötietojensa ja ala-ikäisen huollettavansa henkilötietojen
käsittelyyn tämän selosteen kuvaamalla tavalla. Avustuksen hakijan tietoja tallennetaan ja käsitellään vain
hakijan suostumukseen perustuen. Alle 18-vuotiasta hakijaa edustaa hänen huoltajansa.
Jotta hakemus otetaan käsiteltäväksi, edellytetään hakijalta suostumusta henkilötietojen käsittelyyn. Mikäli
riittäviä henkilötietoja ei anneta, voidaan hakemus jättää käsittelemättä.
HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Rekisteröityjä tietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen kohdassa ”Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus” määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön ja
yhdistyksen sääntöjen mukaisesti.
Jos hakija ei ole saanut avustusta, hänen tietonsa poistetaan, kun yhdistys ei niitä päätöksenteon tukena
enää tarvitse, lukuun ottamatta tilastointia varten tarvittavia tietoja, jotka ovat anonyymeja.
Myönnetyistä avustuksista säilytetään tiedot kirjanpitolain edellyttämän ajan (mm. hakijan tiedot,
myöntämisperusteet).

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Käsittelemme rekisteröidystä seuraavia käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja:
yhteystiedot, kuten hakijan nimi (huoltaja), osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet,
avustuksen saajan nimi (pelaaja), osoitetiedot (jos eri kuin hakijalla), pelaajan joukkue, pelaajan
syntymävuosi, haetun avustuksen käyttötarkoitus, haetun avustuksen summa, pankkitilinumero,
avustuksen myöntöpäivä ja summa, avustuksen maksatustiedot sekä raportointi.
HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY
Henkilötietoja käsittelevät rahaston operatiivinen johtoryhmä, yhdistyksen hallitus, avustusten
maksatuksista vastaava taloushenkilö, maksuja välittävä pankki, sekä tarvittaessa teknisissä
ongelmatilanteissa it-asiantuntijat. Tietoja näytetään vain siinä laajuudessa, kuin se on
vastaanottajaryhmän toiminnan kannalta tarpeellista.
SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Avustuksen hakijan itse tallentamat tiedot. Operatiivisen johtoryhmän ja taloushallinnon rekisterin
tietokanta.
SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
Myönnetyt avustukset ilmoitetaan suoraan hakijoille, avustusten saajia ja summia ei julkaista yhdistyksen
sivuilla tai toimintakertomuksissa. Avustusten hakijämäärä, myönnettyjen avustusten kokonaismäärä ja
avustusten saajien kokonaismäärä julkaistaan yhdistyksen esitteissä, tiedotteissa ja toimintakertomuksessa.
Rekistereihin tallennettuja tietoja voidaan jakaa organisaation sisällä käyttötarkoituksen mukaisesti.
Kolmansille osapuolille rekisteröidyn tietoja luovutetaan vain siinä määrin kuin se on avustusten
maksatusta varten tarpeellista.
REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Yhdistys vastaa siitä, että se keskinäisillä sopimuksilla suhteessa palveluntarjoajiin varmistaa rekisterin
ylläpitoon käytettyjen palveluiden olevan asianmukaisesta suojattuja.
Rekistereitä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa.
Rekistereihin on pääsy vain henkilöillä, joilla on siihen roolinsa tai työtehtävänsä puolesta tarve ja
henkilötietoja käsittelevillä henkilöillä on vaitiolovelvollisuus.
REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu.
Tarkistuspyynnön voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen arr@hjk.fi tai kirjallisesti postitse osoitteeseen
Talenttiklubi ry / Tietosuoja

Urheilukatu 5, 00250 Helsinki
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla sähköpostitse arr@hjk.fi tai
kirjallisesti postitse osoitteeseen
Talenttiklubi ry / Tietosuoja
Urheilukatu 5, 00250 Helsinki
Oikeus poistaa tiedot
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa kaikista rekisterinpitäjän
järjestelmistä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse arr@hjk.fi.
Tietojen poistaminen saattaa vaikuttaa rekisteröidyn mahdollisuuteen osallistua avustusten hakemiseen ja
myöntämiseen.
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on aina oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla käsittelemme
rekisteröidyn henkilötietoja. Valitus tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla tavalla suoraan
toimivaltaiselle viranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu.

