
     TIETOSUOJASELOSTE 

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

Laatimispäivä  
25.3.2019 

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Tanssiurheiluseura LáTeam ry Lieto 

Osoite 

Vanhamäenkatu 7, 21330 Paattinen 

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

Teija Saastamoinen, puheenjohtaja 
puh. 040 7540 164 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Heidi Lammela, jäsenvastaava 
Osoite 

Kivisillantie 40, 21500 Piikkiö 

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

puh. 044 5428 606 

heidilammela@gmail.com  

3 
Rekisterin 
nimi 

Jäsenrekisteri 
 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

ALKUPERÄINEN JÄSENREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE KIRJATTU 25.5.2018. 

  

SELOSTETTA KORJATTU 25.3.2019 TANSSIURHEILULIITON UUDEN DANCECORE -
TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTÖN JA SEN VAATIMIEN HENKILÖTUNNUSTEN VUOKSI.  

 

Tietojen käsittelyn perusteena on seuran jäsenluettelon ja jäsenasioiden, sekä seuran kipailijatietojen 
hoitaminen. Lisäksi Suomen Tanssiurheiluliiton edellyttämien jäsen- ja kilpailijatietojen päivittäminen 
ja ylläpitäminen, sekä kilpailevien jäsenten, tai alaikäisillä näiden huoltajien, henkilötunnusten 
välittäminen liiton tietojärjestelmään.  

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Käsiteltäviä tietoja seurassa ovat jäsenten nimet, syntymäajat ja yhteystiedot, sekä kilpailevien 
jäsenten lisenssinumerot. Lisäksi alaikäisten jäsenten huoltajien nimet ja yhteystiedot. 

  

3/2019 alkaen Tanssiurheiluliiton uuden tietojärjestelmän, DanceCoren, vuoksi seuran on kirjattava 
kilpailevien jäsenten (tai alaikäisten kilpailijoiden kohdalla vaihtoehtoisesti näiden huoltajien) 
henkilötunnukset kyseiseen DanceCore-järjestelmään, rekisteröitymisten ja kilpailuilmoittautumisten 
vuoksi.  

Käsiteltäviä asioita ovat myös seuran johtokunnan jäsenten luottamustehtävät. 

 

Lisäksi käsittelemme seuran kilpailuihin osallistuvien muiden seurojen kilpailijoiden tietoja Suomen 
Tanssiurheiluliiton kilpailusääntöjen mukaisesti. Näitä tietoja ovat mm. kilpailevien parien nimet, 
seurat sekä kilpailusarjat. 

   

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Jäsenet ja näiden huoltajat, sekä seuran järjestämiin kilpailuihin osallistuvien muiden seurojen 
yhteyshenkilöt ja uuden tietojärjestelmän myötä myös itse kilpailijat tai näiden huoltajat. 

Lisäksi tietoja voidaan kerätä ja päivittää Suomen Tanssiurheiluliitolta saatujen tietojen perusteella.  
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Jäsentiedot tallennetaan seuran jäsenrekisteriin ja niitä käytetään oman seuran sekä Suomen 
Tanssiurheiluliiton edellä kuvattuihin tarkoituksiin. Henkilötunnukset tallennetaan ainoastaan liiton 
tietojärjestelmään, ne hävitetään seuran rekisteristä heti kyseisen tiedonsiirron jälkeen.  

 

Lisäksi välitämme muiden seurojen järjestämiin kilpailuihin osallistuvien (oman seuran) parien nimet 
ja kilpailusarjat kilpailunjärjestäjille, mikäli seura huolehtii kilpailuilmoittautumisista.  

Uuden tietojärjestelmän myötä kilpailijat tai näiden huoltajat ilmoittautuvat itse kilpailuihin ja välittävät 
näin omat tietonsa eteenpäin.  

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Mikäli seuran pari osallistuu kilpailuihin EU/ETA-alueen ulkopuolella, ja seura huolehtii näiden 
kilpailuilmoittautumisesta, luovutetaan kilpailun järjestäjälle kilpailuparin nimi, lisenssien numerot, 
kilpailusarja sekä seura.  

Muuten emme luovuta tietoja EU/ETA -alueen ulkopuolelle. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Manuaalinen tiedosto säilytetään lukitussa tilassa ja sen käyttöön ovat oikeutettuja vain seuran 
nimetyt henkilöt. Tietoja säilytetään lainsäädäntö huomioiden ja vanhentuneet/virheelliset tiedot 
hävitetään asianmukaisesti.   

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Tietoja käsittelevät vain niihin oikeutetut henkilöt seurassa, sekä Suomen Tanssiurheiluliitossa ja sen 
alaisessa DanceCore-kilpailijarekisterissä. Tiedostoihin on seuran käyttäjillä omat tunnukset ja 
salasanat.  

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Rekisteriin kirjatuilla henkilöillä on oikeus tarkastaa itseään koskevat, rekisteriin talletetut tiedot.  

 

Seuran rekisterin osalta pyyntö tulee osoittaa jäsenvastaava Heidi Lammelalle tai puheenjohtaja 
Teija Saastamoiselle. 

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Rekisteriin kirjatuilla henkilöillä on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli 
sille on lailliset perusteet. 

 

Seuran rekisterin osalta pyyntö tulee osoittaa jäsenvastaava Heidi Lammelalle tai puheenjohtaja 
Teija Saastamoiselle.  

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

Rekisteriin kirjatuilla henkilöillä on myös oikeus vastustaa tai rajata tietojen käsittelyä, mikäli se on 
seuran ja Suomen tanssiurheiluliiton säännösten mukaan mahdollista. 

 

Seuran rekisterin osalta pyyntö tulee osoittaa jäsenvastaava Heidi Lammelalle tai puheenjohtaja 
Teija Saastamoiselle.   

 

 
 


