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

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

25.11.2015

Nimi

Suomen Urheiluliitto ry
Osoite

Radiokatu 20, 00240 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

maraton@sul.fi, 09-34812405
Nimi
2
Visa
Yhteyshenki- Riikka
Osoite
lö rekisteriä SUL, Radiokatu 20, 00240 Helsinki
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
maraton@sul.fi, 09-34812405

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

SUL-juoksutapahtumien (Helsinki City Run, Helsinki City Marathon, Helsinki Street Run ja
Minimarathon) asiakasrekisteri
Ilmoittautuminen SUL-juoksutapahtumiin edellyttää rekisteröitymistä SUL-juoksutapahtumien
ilmoittautumis- ja maksujärjestelmänä toimivaan Ultimate Sports Service -järjestelmään.
Rekisteröitymisen yhteydessä ilmoittautujan tulee lisäksi hyväksyä juoksutapahtumien säännöt ja
ohjeet.
Keräämme ilmoittautujien henkilötietoja pääasiassa asiakassuhteen hoitamista ja seuraamista sekä
SUL-juoksutapahtumien kehittämistä ja tiedottamista varten. Markkinoinnistamme on mahdollista
kieltäytyä ilmoittautumisen yhteydessä tai päivittämällä omaa ilmoittautumisprofiilia.

5
Rekisterin
tietosisältö

Asiakasrekisterimme pitää sisällään ilmoittautujien perustiedot, kuten nimen, syntymäajan sekä
yhteystiedot (osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite). Lisäksi asiakasrekisterimme pitää sisällään
tiedot tapahtumailmoittautumisista, juoksunumeron sekä tiedot maksuajankohdasta sekä tilatuista
uutiskirjeistä tai suoramarkkinointikielloista, valokuvausluvasta tai -kiellosta ja mahdollisesti tilatusta
peruutusturvasta. Ilmoittautujan luottokortti-, verkkopankki tai muita maksutapahtumatietoja ei
säilytetä asiakasrekisterissä.
Ilmoittautujien henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen hoitamisen ajan. Poistamme ilmoittautujan
henkilötiedot ilmoittautujan peruessa rekisteröitymisensä tai ilmoittautujan erillisestä pyynnöstä
rekisterinpitäjän yllä mainitulle yhteyshenkilölle. Huomaathan kuitenkin, että henkilötietojen
poistamisen jälkeen asiakassuhteen hoitaminen tai henkilötietojen palauttaminen ei välttämättä ole
enää mahdollista.

6
Pääasiallinen tietolähteemme on jokainen ilmoittautuja itse, joka syöttää tarvittavat tiedot
Säännönmu- ilmoittautumisen yhteydessä tai päivittäessään omaa ilmoittautumisprofiilia.
kaiset tietolähteet

REKISTERISELOSTE

7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

2

Voimme luovuttaa ilmoittautujan nimen, juoksunumeron sekä sähköpostiosoitteen juoksutapahtuman
valokuvauspalvelun tuottajalle, jos ilmoittautuja on tämän nimenomaisesti sallinut. Lisäksi
ilmoittautujan nimi, juoksunumero, syntymäaika ja paikkakunta voidaan luovuttaa Ultimate Sport
Service -järjestelmän yhdeydessä toimivaa UltimateLIVE-tulospalvelujärjestelmää varten.
Lisäksi voimme luovuttaa henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön ja ilmoittautujien
hyväksymien sääntöjen sallimissa rajoissa. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille muissa
kuin edellä mainituissa tarkoituksissa, ellei lainsäädännöstä muuta johdu.

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Asiakasrekisteristä ei pääasiassa ylläpidetä manuaalista aineistoa, vaan asiakasrekisteri on
sähköisessä muodossa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Asiakasrekisteri sijaitsee Ultimate Sport Service -yhtiön palvelimella. Asiakasrekisteriin liittyvät
tietokannat ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja ulkoisia
tietomurtoja vastaan. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa.
Asiakasrekisterin käyttöoikeudet on rajoitettu kolmeen henkilöön rekisterinpitäjän organisaatiossa.

