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EROTUOMARIKERHON JÄSENREKISTERI 

EU:n tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) 30 artiklan mukainen seloste käsittelytoimista 

 

1. Rekisterin nimi  Erotuomarikerhon jäsenrekisteri 

2. Rekisterinpitäjä  Porin Erotuomarit -53 ry (PE-53) 

Jääräntie 5 H 24, 28200 Pori 

www.porinerotuomarit.fi  

3. Yhteyshenkilö rekisteriä 

koskevassa asiassa 

Rekisterinpitäjän edustaja ja tietosuojavastaava: Pasi Laiho 

pasi.laiho@porinerotuomarit.fi p. 040 702 6038 

4. Henkilötietojen käsittelyn 

tarkoitus 

Porin Erotuomarit (PE-53) järjestää ja asettelee kerhon toiminta-

alueella pidettäviin turnauksiin ja otteluihin tuomareita resurssien 

mukaan ja tarvittaessa järjestetään erillistä sääntökoulutusta. Lisäksi 

erotuomarikerhon toimii edunvalvojana jäsenistöä koskevissa 

erotuomaritoimintaan liittyvissä asioissa. 

 

Rekisteriin sisältyy henkilötietoja niistä, jotka ovat / ovat olleet 

erotuomarikerhon jäseniä tai muutoin toiminnassa mukana 

 erotuomareina, jäseninä, kannatusjäseninä tai muina 

erotuomarikerhon toimintaan osallistuneina 

Rekisterin sisältämiä tietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin: 

 koulutustoimintaan osallistuminen 

 erotuomarikerhon jäsenpalvelun ja toiminnan 

toteuttaminen sekä kehittäminen 

 edellä mainittuihin liittyvä yhteydenpito 

 muu sähköinen viestintä 

5. Rekisterin tietosisältö 

 

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja 

 nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite 

 tilinumero, ottelumäärät valtakirjan palauttaneilta jäseniltä 

 tapahtumien osallistumis- ja historiatiedot 

http://www.porinerotuomarit.fi/
mailto:pasi.laiho@porinerotuomarit.fi
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6. Rekisterin pitämisen 

oikeusperuste 

Ensisijainen käsittelyperuste on jäsenyysperusteinen sopimus (ml. 

sen valmistelu ja täytäntöönpano). Sopimusperustetta sovelletaan 

siltä osin, kuin kerättyä henkilötietoa tarvitaan erotuomarikerhon 

toimintaan osallistumiseksi ja siihen liittyvän palvelun 

toimittamiseksi. 

Toissijaisesti käsittelyperuste on asialliseen yhteyteen perustuva 

rekisterinpitäjän oikeutettu etu, jota voidaan soveltaa tietyin 

edellytyksin siltä osin, kun kyseessä on sellainen käsittelytoimi, jota 

ei voida tehdä sopimussuhteen perusteella. 

7. Tietojen alkuperä Pääosin tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään. 

 

Muilta tahoilta kuin rekisteröidyltä itseltään (mm. Suomen 

Palloliitto) tietoja kerätään siinä laajuudessa kuin kerääminen on 

yhteydenpitoa varten välttämätöntä sekä muilta osin rekisteröidyn 

suostumuksella. 

8. Velvollisuus tietojen 

toimittamiseen 
Erityistä velvollisuutta tietojen toimittamiseen ei ole. 

9. Henkilötietojen luovutus ja 

vastaanottajat 

Porin Erotuomarit luovuttaa henkilötietoja vain rekisteröidyn 

suostumuksella tai silloin, kun tietojen luovuttamisesta on erikseen 

säädetty. 

10. Henkilötietojen siirto 

kolmansiin maihin 
Rekisteristä ei siirretä tietoja kolmansiin maihin. 

11. Automaattinen 

päätöksenteko ja profilointi 

Rekisteriin liittyen ei suoriteta automaattista päätöksentekoa tai 

profilointia. 

12. Tietojen säilytysaika Tietoja säilytetään toistaiseksi. 

13. Rekisteröidyn oikeudet 

 

 

Rekisteröidyllä on pyynnöstä oikeus saada rekisterinpitäjän 

vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja, häntä 

koskeva asiakirjamateriaali sekä jäljennös muista käsiteltävistä 

henkilötiedoista. 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja 

rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja 

allekirjoitettuna tai esittää henkilökohtaisesti tämän rekisterin 

yhteyshenkilölle. 
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Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista 

ilmoittamalla siitä kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle kohdassa 2. 

mainituilla yhteystiedoilla 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen 

tietonsa kaikista erotuomarikerhon rekistereistä ilmoittamalla siitä 

kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle kohdassa 2. mainituilla 

yhteystiedoilla. Rekisteritietojen poistaminen saattaa vaikuttaa 

henkilön mahdollisuuteen osallistua erotuomarikerhon toimintaan. 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää siirtämään hänen 

tietonsa yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa toiseen 

järjestelmään. Oikeus koskee vain tietoja, jotka rekisteröity on itse 

antanut rekisterinpitäjälle. 

14. Rekisterin suojauksen 

periaatteet 

PE-53 käsittelee kaikkia henkilötietoja turvallisella ja lainsäädännön 

edellyttämällä tavalla. 

Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa 

tiloissa. 

 

Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat 

tiedostoissa/tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja 

muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. 

15. Oikeus tehdä valitus 

valvontaviranomaiselle 

Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia valvontaviranomaisen 

käsiteltäväksi, jos rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojensa 

käsittely ole lainmukaista. 

 

 

 

 

 

 


