
Seloste henkilötietojen käsittelytoimista 

1. Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot 

Rekisterinpitäjänä toimii Suomen Tennisliitto ry (y-tunnus 0242526-4). Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa 

asioissa on seurapalvelupäällikkö Henrik Zilliacus. Rekisteriä koskevat yhteydenotot tulee tehdä 

sähköpostitse osoitteeseen henrik.zilliacus@tennis.fi. 

2. Käsittelyn tarkoitukset 

Rekisterin nimi on Suomen Tennisliiton pelaajarekisteri ja siinä käsitellään Tennisliiton alaisten 

jäsenseurojen jäsenten sekä muiden Tennisliiton kilpailu- ja muuhun toimintaan osallistuvien henkilöiden 

tietoja. Käsittelyn perusteena on Tennisliiton oikeutettu etu (esim. kilpailujärjestelmän ylläpitäminen), 

sopimus (esim. lisenssi, sarjasopimus, maajoukkuesopimus) tai henkilön suostumus. Tietoja käsitellään 

seuraaviin tarkoituksiin: 

• Tennisliiton toimintaan osallistuminen (esim. kilpailut, sarjatennis, tapahtumat, 

maajoukkuetoiminta) 

• kansallinen ja kansainvälinen kilpailutoiminta (esim. ilmoittautumiset, aikataulut, tulokset, 

seuraedustukset) 

• sähköinen ja muu viestintä 

• Tennisliiton toiminnan analysointi ja tilastointi 

• Tennisliiton toiminnan kehittäminen ja laadun valvonta 

• muut lakisääteiset velvoitteet (esim. kirjanpito) 

• muut tarkoitukset, joihin rekisteröity on antanut suostumuksensa 

3. Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä 

Pelaajarekisterissä käsitellään seuraavia tietoja: 

• nimi, sukupuoli, syntymäaika, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero 

• alaikäisiltä huoltajan tiedot (nimi ja yhteystiedot) 

• sähköisen kilpailujärjestelmän Ässän käyttäjätiedot (käyttäjätunnus ja salasana, kirjautumistiedot), 

jos rekisteröity käyttää Ässää 

• TennisClubin käyttäjätiedot (käyttäjätunnus ja salasana, kirjautumistiedot), jos rekisteröity käyttää 

TennisClubia 

• luvat ja suostumukset (esim. uutiskirje, kuvauslupa) 

• Tennisseurojen jäsenyydet ja edustukset 

• kilpailutoimintaan liittyvät tiedot (esim. lisenssit, ilmoittautumiset, otteluajat, tulokset, 

kilpailukiellot) 

• Tennisliiton toimintaan liittyvät tiedot (esim. osallistumiset kilpailuihin, sarjatennikseen, 

tapahtumiin, maajoukkueeseen) 

• muut rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot (esim. kuvat) 

4. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekistereissä olevat tiedot kerätään seuraavista lähteistä: 

• henkilöltä itseltään ilmoittautumislomakkeella, puhelimitse tai muulla vastaavalla tavalla 

• henkilön huoltajalta 



• tennisseurasta, jossa henkilö on jäsenenä 

• väestötietojärjestelmästä tai muusta vastaavasta yhteystietorekisteristä 

• henkilön käyttämien Tennisliiton tarjoamien palveluiden perusteella 

5. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset 

Rekisteröidyn tietoja voidaan luovuttaa kilpailun- tai tapahtumanjärjestäjälle, jos rekisteröity ilmoittautuu 

kilpailuun tai tapahtumaan ja tietojen luovuttaminen on tarpeen kilpailun tai tapahtuman järjestämiseksi. 

Rekisteröidyn kilpailutoimintaan liittyviä tietoja (esim. ilmoittautumiset, aikataulut, tulokset, ranking, 

joukkueen yhteyshenkilönä toimiminen ja yhteystiedot) voidaan julkaista Tennisliiton sähköisen 

kilpailujärjestelmän internetsivustolla. Henkilöllä on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen, mikäli hän ei 

enää osallistu kilpailutoimintaan. Kiellon voi tehdä ottamalla yhteyttä kohdassa 1 mainittuun 

yhteyshenkilöön. Julkaisun kieltäminen voi estää henkilöä käyttämästä kilpailutoimintaan liittyviä 

palveluita. 

Rekisteröidyn tietoja voidaan luovuttaa ulkopuoliselle palveluntarjoajalle laskutuksen ja kirjanpidon 

hoitamiseen liittyen sekä osana Tennisliiton sähköisiä palveluita. Varmistamme asianmukaisin sopimuksin, 

että palveluntarjoaja käsittelee henkilötietoja vain määrittämiimme ja lainmukaisiin tarkoituksiin. 

Tietoja voidaan myös luovuttaa muihin tarkoituksiin (esim. suoramarkkinointiin), joihin rekisteröity on 

antanut nimenomaisen suostumuksensa. Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa peruuttaa suostumus 

ottamalla yhteyttä kohdassa 1 mainittuun yhteyshenkilöön. 

6. Tietojen siirto kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille 

Tietoja voidaan luovuttaa vain sellaisiin kolmansiin maihin, jotka EU:n komission on hyväksynyt riittävän 

tietosuojatason omaaviksi maiksi. Lista hyväksytyitä maista löytyy osoitteesta 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-

personal-data-non-eu-countries_en. 

7. Tietojen säilytysaika 

Säilytämme rekisteröityjen tietoja niin kauan, kun heillä on voimassa oleva jäsenyys Tennisliiton 

jäsenseuraan, voimassa oleva kilpailulisenssi, muut sopimus Tennisliiton kanssa tai tietojen säilyttäminen 

on tarpeen Tennisliiton kilpailujärjestelmän ylläpitämiseksi. Poistamme kohtuullisen ajan kuluessa niiden 

henkilöiden tiedot, joiden säilyttämiselle ei enää ole em. perustetta, ellei tietojen säilyttämiselle ole muuta 

laillista perustetta. 

Edellä mainituista määräajoista poiketaan, jos tietojen säilyttämiselle on jokin lakisääteinen velvollisuus 

(esim. työlainsäädäntöön, kirjanpitolakiin tai verotukseen liittyvä määräaika). 

8.  Kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista 

Tennisliitto tekee tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi. 

Henkilötiedot säilytetään sähköisessä muodossa palvelimilla, jotka on suojattu palomuurilla ja tietoihin 

pääsee käsiksi vain salattua yhteyttä käyttämällä. Tennisliitossa henkilötietoja käsittelevät vain ne, joilla on 

tehtäviensä suorittamiseksi tarve tietoihin. 

9.  Rekisteröidyn oikeudet 

Oikeus saada pääsy tietoihin 

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin. Pyyntö on osoitettava kohdassa 1 

mainitulle henkilölle. 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en


Oikeus vaatia tietojen oikaisemiseen 

Rekisteröidyllä on EU:n tietosuoja-asetuksen 16 artiklan mukainen oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä 

oikaisee häntä koskevat virheelliset henkilötiedot. Pyyntö on osoitettava kohdassa 1 mainitulle henkilölle. 

Oikeus tietojen poistamiseen 

Rekisteröidyllä on EU:n tietosuoja-asetuksen 17 artiklan mukainen oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan 

rekisteröityä koskevat henkilötiedot, ellei käsittelyyn ole laillista perustetta. Pyyntö ja sen perusteet on 

osoitettava kohdassa 1 mainitulle henkilölle. 

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen 

Rekisteröidyllä on EU:n tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukainen oikeus siihen, että rekisterinpitäjä 

rajoittaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä. Pyyntö ja sen perusteet on osoitettava kohdassa 1 

mainitulle henkilölle. 

Oikeus tietojen siirtämiseen 

Rekisteröidyllä on EU:n tietosuoja-asetuksen 20 artiklan mukainen oikeus siirtää rekisterinpitäjälle 

toimittamansa häntä koskevat henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Pyyntö on osoitettava kohdassa 1 

mainitulle henkilölle. 

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä 

Rekisteröidyllä on EU:n tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukainen oikeus vastustaa tietojen käsittelyä. 

Pyyntö ja sen perusteet on osoitettava kohdassa 1 mainitulle henkilölle. 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Rekisteröidyllä on EU:n tietosuoja-asetuksen 77 artiklan mukainen oikeus tehdä valitus 

valvontaviranomaiselle Tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo, että henkilötietoja on käsitelty 

lainvastaisesti. 

10.  Muutokset 

Tennisliitolla on oikeus muuttaa henkilötietojen käsittelyyn liittyviä käytäntöjä. Muutoksista tiedotetaan 

tällä selosteella, jonka uusin versio löytyy Tennisliiton verkkosivustolta osoitteesta 

http://www.tennis.fi/pelaajarekisteri/. Tämä seloste on päivitetty 25.5.2018. 

http://www.tennis.fi/pelaajarekisteri/

