
     TIETOSUOJASELOSTE 

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

Laatimispäivä  
28.2.2020, päivitetty 
15.11.2022 

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Turun Cheerleadingseura Smash ry, 1619704-7 

Osoite 

Pitkämäenkatu 4b, 20250 Turku 

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

toiminnanjohtaja@tcssmash.fi, 0440665591 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Virpi Huuskonen, toiminnanjohtaja 
Osoite 

Pitkämäenkatu 4b, 20250 Turku 

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

toiminnanjohtaja@tcssmash.fi 

3 
Rekisterin 
nimi 

Leiri-ilmoittautumiset 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Henkilötietojen käsittely perustuu:  

1. Suostumukseen. Seuran leireille ilmoittautuva henkilö ilmoittautuu vapaaehtoisesti ja suostuu sitä 
kautta tämän tietosuojaselosteen mukaiseen henkilötietojensa käsittelyyn 

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Rekisterissä käsitellään Turun Cheerleadingseura Smash ry:n leirille ilmoittautuneiden henkilöiden 
tietoja. Rekisteröitäviä tietoja ovat: 

 - Osallistujan nimi  

- Syntymäaika  

- Osoite  

-Kuvauslupa 

-Taitotiedot 

- Huoltajan tiedot: etu- ja sukunimi, sähköposti, puhelinnumero  

- T-paidan koko  

- Ruoka-aineallergiat  

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Tietoja kerätään harrastajilta itseltään.  
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Tietoja ei luovuteta eteenpäin   

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Ei siirretä. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

      

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

 Rekisteristä vastaa toiminnanjohtaja, joka vastaa leireistä. Laskutusta varten vaadittavat tiedot 
ilmoitetaan talous- ja hallintokoordinaattorille.  

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin 
tahansa: 

- Saada tieto henkilötietojensa käsittelystä; 

- Saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Turun Cheerleadingseura Smash ry:n 
käsittelemät henkilötiedot; 

- Vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä; 

- Vaatia henkilötietojensa poistamista; 

- Peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen 
käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen; 

- Vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä 
perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Turun Cheerleadingseura Smash 
ry:n oikeutettu etu; 

- Saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle 
rekisterinpitäjälle, Turun Cheerleadingseura Smash ry käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn 
suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; 

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tässä 
tietosuojaselosteessa mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti. Turun Cheerleadingseura Smash ry voi 
pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn 
henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Turun Cheerleadingseura Smash ry voi kieltäytyä 
pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.  



11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

kts. edellinen 

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

kts kohta 10. 

 


