
     TIETOSUOJASELOSTE 
    Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

Laatimispäivä  21.4.2021 
 
 
1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Keihäskarnevaalit ry 

Osoite 

Tahkonpolku 10 B 10, 44800 Pihtipudas 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

keihaskarnevaalit@gmail.com 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 
Riku Valleala 
Osoite 

Viertäjäntie 3, 40320 Jyväskylä 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

keihaskarnevaalit@gmail.com, p. 050 328 1174 

3 
Rekisterin 
nimi 

Keihäskarnevaalien Keihäskoulun osallistujarekisteri  

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Keihäskarnevaalit ry kerää kesällä Pihtiputaalla järjestettävän Keihäskoulun osallistujien yhteys- ja 
henkilötietoja liittyen tapahtuman viestintään ja kouluohjelman tarkoituksenmukaiseen 
suunnittelemiseen. Tietoja voidaan hyödyntää myös muiden Keihäskarnevaalit ry:n tapahtumien, 
kuten alueellisten keihäskoulujen tai Talvikarnevaalien, markkinoinnissa rekisterissä oleville 
henkilöille. 
Henkilötietojen keräyksessä käytetään kolmannen osapuolen Tietoverkko Oy:n Ilmari-
ilmoittautumisjärjestelmää, jonne tiedot tallennetaan.  
 
 
 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Rekisteriin tallennettaan seuraavat henkilötiedot: Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, 
syntymävuosi, urheiluseura ja oma ennätys keihäänheitossa. Lisäksi tallennetaan tieto, mihin 
Keihäskarnevaalit ry:n tapahtumiin henkilö on osallistunut. 
Tietojen säilyttäminen: Tiedot poistetaan aina seuraavan vuoden kesän keihäskarnevaalien jälkeen, 
kun ajantasainen osallistujalista kuluvan vuoden keihäskoululaisista on saatu. 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Rekisteriin tallennettavat tiedot on henkilöiden itsensä antamia. Lisäksi tietoja voidaan tarvittaessa 
tietoja yleisurheilun tilastopalveluista, kuten tilastopaja.fi. 
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Tämän rekisterin henkilötietoja ei luovuteta muille osapuolille. 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Tämän rekisterin henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Manuaalista aineistoa käsitellään vain tapahtumien yhteydessä, jolloin jokainen Keihäskarnevaalien 
toimihenkilö vastaa aineiston pysymisestä vain heidän hallussaan. Tapahtuman jälkeen manuaaliset 
aineistot pääsääntöisesti tuhotaan. Jos jotain aineistoja jää olemaan, ne säilytetään kansioissa ja 
lukitussa tilassa. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Sähköiset aineistot säilytetään ilmoittautumisjärjestelmän pilvipalvelimella, jonne on pääsy 
tunnuksella ja salasanalla vain Keihäskarnevaalit ry:n sihteerillä. Muut mahdolliset tietokoneet 
(Keihäskoulun rehtori, järjestelytoimikunta, sihteeri jne.), joilla tietoja sijaitsee, on suojattu 
käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tietoja säilytetään osittain lisäksi Keihäskarnevaalit ry:n Google 
Drivessä, johon pääsy on suojattu tunnuksella ja salasanalla, jotka ovat vain ry:n hallituksen 
jäsenten tiedossa. 

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Jokaisella rekisteriin tietonsa luovuttaneella on oikeus saada tallennetut tietonsa nähtäville. Pyynnöt 
tulee osoittaa Keihäskarnevaalit ry:n hallituksen sihteerille, osoitteeseen 
keihaskarnevaalit@gmail.com.  

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Jokaisella rekisteriin tietonsa luovuttaneella on oikeus vaatia tietojensa korjaamista tai poistamista. 
Pyynnöt tulee osoittaa Keihäskarnevaalit ry:n hallituksen sihteerille, osoitteeseen 
keihaskarnevaalit@gmail.com.  

12 
Muut henkilö- 
tietojen käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 
 

Jokaiselle rekisteriin tietonsa luovuttaneella on oikeus kieltää hänen tietojensa käyttämisen 
suoramainontaan, markkinointiin, kyselytutkimuksiin tai vastaaviin käyttötarkoituksiin.  

 


