Mikäli haluat avata viestin selaimessa, klikkaa tästä.

Toukokuussa Suomisportiin mukaan
lähteneitä liittoja on 60 ja uutena mukana
myös kunnat.
SUOMISPORTISSA on nyt yli
250 000 käyttäjää.
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Jäsenseurojen käyttäjäsopimukset Suomisportissa
Suomisportiin on tehty GDPR-muutoksia ja kaikki tärkeimmät puutteet on nyt korjattu.
GDPR-muutostyöt jatkuvat ja etenevät vielä suunnitelman mukaisesti. Liitot ovat
työstäneet omia selosteitaan henkilötietojen käsittelytoimista ja Suomisportin oma
seloste on luettavissa päivitetyiltä Suomisport.fi -sivuilta. Liittokäyttäjät sitoutettiin
sopimuksin palvelun käyttöön, käyttäjäsopimuksen on allekirjoittanut 220 liittokäyttäjää.
Salibandyliiton ja jäsenseurojen seurakäyttäjien tulee tehdä käyttäjäsopimus
Suomisportin käytöstä, aivan kuten liittokäyttäjät ovat tehneet. Käyttäjäsopimukset
allekirjoitetaan sähköisesti. Uuden pelipassi-kauden alkaessa seurakäyttäjät jotka eivät
ole allekirjoittaneet käyttäjäsopimusta menettävät seurakäyttäjän oikeudet. Tarkistakaa,
että seurakäyttäjänne ovat ajantasalla ja poistakaa turhat käyttäjät.
Huom! Jokaisella seuralla tulee olla Suomisportissa vähintään yksi seuran pääkäyttäjä,
joka on seuran virallinen yhteyshenkilö.
Suomisportin seloste käsittelytoimista

Salibandyliiton tietosuojaseloste

Ryhmäpassit ja GDPR
Seuralla on vastuu huolehtia siitä, että kaikilta ryhmäpassiin liitettäviltä
henkilöiltä/huoltajalta on pyydetty suostumus siihen, että seura luovuttaa tarvittavat
henkilötiedot Salibandyliiton ryhmäpassirekisteriin Suomisportiin, sekä
tapaturman/äkillisen tapahtuman sattuessa myös vakuutusyhtiölle.
Salibandyliitto suosittelee suostumuksen pyytämistä ilmoittautumisen yhteydessä minkä
tahansa seuran käyttämän sähköisen järjestelmän kautta.
Salibandyliitto toimittaa mallitekstin viimeistään elokuussa.
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GDPR-muutokset ja laajennukset Suomisportissa:
Liitto- ja seurakäyttäjät eivät enää näe henkilöiden HETU:ja. Hetut näkyvät ainoastaan
rekisteröityjälle itselleen sekä järjestelmän pääkäyttäjälle virhetilanteiden korjaamista
varten.
Suomisportin uusi seloste henkilötietojen käsittelytoimista on lisätty Suomisportin
etusivulle.
Liitot voivat lisätä omat selosteensa linkin taakse (nämä eivät vielä näy liikkujille
ostoputkessa, mutta ovat tulossa ensi viikolla). Eli kaikki liitot, joille ei Suomisportin
oma seloste riitä kattamaan käyttäjien henkilötietojen käsittelyä (esim. jos käytätte
tietoja kilpailujärjestelmiin tms.) käyvät liittämässäoman selosteensa tarvittaviin
toimintoihin eli jokaiselle tuotteelle erikseen (lisenssiin, vakuutukseen, jäsenyyteen,
tapahtumiin).
henkilöhakuja laajennettu GDPR:n käsittelyselosteen mukaiseksi tapahtumaohjaajien
lisäämisessä.
henkilöhakuja laajennettu GDPR:n käsittelyselosteen mukaiseksi
organisaatiokäyttäjien kutsumisessa
henkilöhakuja laajennettu GDPR:n käsittelyselosteen mukaiseksi meriittien
myöntämisessä
henkilöhakuja laajennettu GDPR:n käsittelyselosteen mukaiseksi tapahtuman
nippuilmoittamisessa
henkilöhakuja laajennettu GDPR:n käsittelyselosteen mukaiseksi tapahtuman
ohjaajan lisäämisessä
Henkilöhakua on rajattu, se toimii oman liiton/seuran jäsenten osalta kuten ennenkin,
mutta muiden rekisteröityjen osalta henkilötietoja voi hakea vain, jos liikkujahakuun
hakija syöttää kolme kriteeriä eli vahvat tiedot liikkujasta, nämä ovat: etunimi,
sukunimi, hetu tai Sportti ID

TULOSSA PIAN:
Alle 13 v. suomalaisten ja alle 16 v. ulkomaalaisten käyttäjien rekisteröityminen estetty
ilman huoltajaa
Kutsuttavien organisaatiokäyttäjien tulee hyväksyä kutsu (jos liitto kutsuu
seurakäyttäjän, seurakäyttäjän tulee aktiivisesti hyväksyä kutsu)
henkilötietojen siirtymisen hyväksyntä lisenssien ostoon
henkilötietojen siirtymisen hyväksyntä vakuutuksen ostoon
henkilötietojen siirtymisen hyväksyntä jäsenyyksien ostoon
tuotteiden (vakuutus, lisenssi, jäsenyys) luomisen yhteydessä määriteltävät lisäehdot
ja tuote-/rekisteriselosteet
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Tietosi.fi -palvelu on liittojen ja seurojen
tietopyyntöjen uusi käsittelykanava
GDPR:n myötä seuroihin ja liittoihin tulee kysymyksiä henkilötiedoista: ”Mitä
henkilötietoja seuralla/liitolla on minusta? Miten tietojani käsitellään?” Suomisportin
osalta voi aina pyytää henkilöä itse tarkistamaan omasta profiilista omat tietonsa ja
pyytää lukemaan selosteen käsittelytoimista. Muissa tapauksissa/rekistereissä,
ennen kysymyksiin vastaamista, henkilöllisyys pitää tarkastaa. Olympiakomitea on
ottanut ja Salibandyliittto on ottamassa käyttöönsä eTaika Oy:n Tietosi.fi -palvelun
henkilöiden vahvan tunnistautumisen kanavaksi ja tietopyyntöjen käsittelyyn. Mikäli
seurasi haluaa käyttää palvelua, ole yhteydessä suoraan: harri.hanninen@etaika.fi
Lue lisää

Valmistautuessasi tietosuoja-asetukseen:
1. Selvitä, pitääkö organisaatioosi nimittää tietosuojavastaava.
HUOM! Urheiluseuroissa ei tarvitse.
2. Selvitä, miten organisaatiossasi käsitellään henkilötietoja. Käy läpi kaikki
henkilötietojen käsittelyn vaiheet keräämisestä hävittämiseen ja dokumentoi ne.
Varmista, että organisaatiosi noudattaa nykyisin sovellettavaa henkilötietolakia.
Tietosuojavastaavan suosittelema excel-pohja löytyy täältä.
3. Selvitä, millä perusteella organisaatiosi käsittelee henkilötietoja. Henkilötietojen
käsittelylle on oltava aina laista löytyvä peruste.
Peruste pitää olla jokin alla olevista:
-

sopimus

-

rekisteröidyn suostumus
rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettu etu

-

rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite
elintärkeiden etujen suojaaminen

-

yleinen etu ja julkinen valta

Lisää henkilötietojen käsittelystä täältä.
4. Arvioi, millaisia riskejä henkilötietojen käsittelyyn liittyy organisaatiossasi. Selvitä,
miten riskejä voitaisiin minimoida. Ryhdy toimenpiteisiin, jotka vastaavat henkilötietojen
käsittelyyn liittyvää riskiä. Esimerkiksi silloin, kun henkilötietojen käsittelyyn kohdistuu
todennäköisesti korkea riski, on rekisterinpitäjän tehtävä tietosuojaa koskeva
vaikutustenarviointi.
HUOM! Mikään järjestelmän suojaaminen ei auta, jos ihminen ”vuotaa”. Ihminen on aina
riski. Tärkeää on osaamisen ja tietoisuuden lisääminen, huolimattomuusvirheiden
tekninen estäminen ja tahallisten tietovuotojen havaitseminen ja torjunta.
5. Selvitä, miten organisaatiosi noudattaa tietosuoja-asetuksessa määriteltyjä
rekisteröityjen oikeuksia. Selvitä myös, miten rekisteröityjen pyyntöihin tällä hetkellä
vastataan. Päivitä prosessit tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisiksi.
Rekisteröidyn oikeudet:
-

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
Oikeus tietojen oikaisemiseen

-

Oikeus tietojen poistamiseen

-

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
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-

Vastustamisoikeus

-

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

6. Huolehdi tietoturvasta. Valmistaudu ilmoittamaan henkilötietojen
tietoturvaloukkauksista. Lue tarkemmin tietoturvaloukkauksista täältä.
7. Varmista, että toimeksiantosopimukset vastaavat asetuksessa säädettyjä ehtoja,
jos organisaatiosi on ulkoistanut henkilötietojen käsittelyyn liittyviä tehtäviä. Ota
tietosuoja-asetus huomioon myös muissa sopimuksissa ja hankinnoissa.
8. Määrittele johtava valvontaviranomainen, jos organisaatiosi toimii usean EU:n
jäsenmaan alueella.
HUOM! Jos toimii vain Suomessa, valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.
9. Selvitä, miten organisaatiosi on huomioitava lasten erityisasema. Jatkossa lapsi
tarvitsee huoltajan tai muun vanhempainvastuunkantajan suostumuksen tai valtuutuksen
tietoyhteiskunnan palveluiden käyttöön. Suomessa ikäraja ei ole vielä selvillä, mutta se
on vähintään 13 ja enintään 16 vuotta.
HUOM! Tällä on merkitystä erityisesti, jos seura hankkii pelaajien puolesta pelipassit
(lisenssit) ja/tai ryhmävakuutuksen (ryhmäpassi/ryhmälisenssi). Huomioi myös, täyttääkö
seuran käytössä oleva jäsenrekisteri GDPR:n vaatimukset.

Mitä tietoja organisaationi on kerrottava heille,
joiden henkilötietoja aiomme käsitellä?
Ilmoita avoimesti ja selkeästi vähintään:
(Alla oleva lista toimii otsikkotason pohjana seuran selosteelle henkilötietojen käsittelystä)

• organisaatiosi nimi, yhteystiedot ja mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot
• mitä tietoja organisaatiosi aikoo käsitellä
• mihin tarkoitukseen organisaatiosi käsittelee henkilötietoja
• henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
• kuinka kauan tietoja säilytetään
• mikä toinen organisaatio tai henkilö voi saada tiedot
• siirretäänkö henkilötietoja EU:n ulkopuolelle
• henkilön tietosuojaoikeudet
• oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle
• oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumus, jos käsittely perustuu suostumukseen
• tiedot automaattisesta päätöksenteosta ja käsittelyyn liittyvästä logiikasta.
Lue lisää: Informointikäytännöt
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Mitä tietosuojaperiaatteilla tarkoitetaan?
Tietosuojaperiaatteiden mukaan henkilötietoja on
• käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi
• käsiteltävä luottamuksellisesti ja turvallisesti
• kerättävä ja käsiteltävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten
• kerättävä vain tarpeellinen määrä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden
• päivitettävä aina tarvittaessa ‒ epätarkat ja virheelliset henkilötiedot on poistettava tai
oikaistava viipymättä
• säilytettävä muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan
kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten.
Tietosuojaperiaatteita on noudatettava henkilötietojen käsittelyn kaikissa vaiheissa.
Rekisterinpitäjän on pystyttävä osoittamaan, että se noudattaa tietosuojaperiaatteita.

Salibandyliiton suositukset jäsenrekistereihin ja
mallidokumenttien tuottamiseen ja jakamiseen
Salibandyliitto suosittelee noudattamaan tietosuojavaltuutetun ohjeita ja malleja.
Lue lisää Olympiakomitean uutisesta 14.5.2018 (klikkaa tekstiä)
Urheiluun/seuratoimintaan suunnattuja mallidokumentteja löytyy tällä hetkellä mm.
Palloliiton Internet-sivuilta.

Salibandyliitto odottaa, että k ansallinen tietosuojalak i on hyväk sytty ennen k uin
julk aisee mallidok umentteja ja/tai suosittelee jäseneuroille erityisiä toimintatapoja
tietosuojaan liittyen. Kilpailutoimintaan ja pelaajien tietojen julk isuuteen liittyen
Salibandyliitto odottaa, että Olympiak omitea informoi urheilun tietosuojak äytänteen
sisällöstä.
Salibandyliitto suosittelee jäsenseuroilleen sähköisen jäsenrekisterin käyttämistä.
Salibandyliiton jäsenetu on on GDPR:n vaatimusten mukainen Suomisport, joka toimii
myös jäsenrekisterinä.
Salibandyliiton jäsenetu on ilmainen Suomisportin jäsenrekisteriominaisuus.
Ottaessaan Suomisportin käyttöön Salibandyliiton jäsenseura voi hoitaa Suomisportissa
seuran jäsenmaksun, kausimaksut, tapahtumailmoittautumiset jne. Suomisportin
käyttöönotto on seuralle tapa saada henkilötietojenkäsittelyasiat uuden asetuksen
vaatimusten mukaisiksi. Suomisport on GDPR:n mukainen, eli henkilö (esim. seuran
jäsen) hallinnoi itse omia tietojaan. Suomisport kertoo rekisteröityjälle asetuksen
mukaisesti tietojen käytöstä ja käsittelystä toiminnoittain.
Kuluja seuralle syntyy ainoastaan maksuliikenteestä. Hinta/maksutapahtuma on 1,32
euroa ja se kohdentuu Maksuturvalle, Vincitille sekä Olympiakomitealle.
HUOM! Toiminnon käyttöönotto edellyttää Maksuturvan sopimusta ja Maksuturvan
sopimus edellyttää voimassa olevaa Y-tunnusta. Kun seuralla on Y-tunnus, sopimuksen
pystyy luomaan sähköisesti Suomisportin sisällä olevan toiminnon kautta.
Kuten liiton lisenssien hankinnassa, jäsenet (alaikäisten osalta heidän
vanhempansa/huoltajansa) täyttävät itse tietonsa osoitteessa www.suomisport.fi ja
maksavat jäsen-, koulutus- kausi- ja pelipassimaksunsa (lisenssit) verkkomaksuna.
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Osallistujat käyvät ilmoittautumassa ja maksamassa tapahtumat omatoimisesti.
Seuran ei tarvitse laskuttaa, seurata maksuja yms. ja se saa osallistujalistan
automaattisesti.
Samalla seuralle syntyy jäsenten itse ylläpitämä jäsenrekisteri, joka on täysin GDPRyhteensopiva vuoden 2018 loppuun mennessä
Jäsenet pääsevät itse muokkaamaan tietojaan, eikä seuran jäsenrekisterin ylläpitäjän
tarvitse tehdä tietojen päivityksiä
Työmäärä seurassa vähenee merkittävästi!
Seura voi luoda maksullisia ja maksuttomia tapahtumia, esim. leirit, kilpailut,
pikkujoulut ja kokoukset Suomisportissa
Käy ainakin seuraavat asiat läpi seuran toiminnassa:
tarkista, mitä henkilötietoja seuran toimintaan osallistuvilta kerätään, minne ne
tallennetaan ja kauanko niitä säilytetään. Onko seuran jäsenrekisteri GDPR:n
vaatimusten mukainen?
listaa henkilöryhmät, joiden tietoja kerätään ja tallennetaan sekä henkilötiedot
varmista, onko kaikki kerättävä tieto tarpeellista ja onko sille asetuksen mukainen
peruste
huolehdi, että tarpeettomat tiedot tuhotaan
kirjoita kirjallinen kuvaus henkilötietojen keräämisestä ja tallentamisesta, miten
henkilötietoja käsitellään ja miten niiden käsittelyn turvallisuus ja huolellisuus on
hoidettu.
tee tarvittaessa salassapitosopimukset niiden seuran toimihenkilöiden
(vapaaehtoisia tai työntekijöitä) kanssa, jotka käsittelevät henkilötietoja, etenkin
terveyteen liittyviä tietoja
mieti, missä kaikissa tilanteissa henkilötietoja kerätään ja miten (mm. uudet
harrastajat, kerhot, ryhmäpassien /ryhmävakuutusten hankkimisen valtuutus jne.) 
huolehdi toimijoiden koulutuksesta ja tukimateriaaleista, että osaavat toimia oikein
kerhoryhmien, leiriryhmien, joukkueiden jne. kanssa
hankkiiko seura pelaajien puolesta lisenssejä (pelipasseja) tai ryhmäpasseja? Jos
hankkii, seuran henkilötietojen käsittelyn kuvauksessa tulee olla lauseke tietojen
sääntömääräisestä luovuttamisesta, ja alaikäisten lasten kohdalla vanhemmilta tulee
saada kirjallinen valtuutus.

Salibandyliitto
Asiakaspalvelu
Puhelin: 0400-529017 (ma-pe 9.30-16.30)
Sähköposti: asiakaspalvelu@salibandy.fi
Mikäli haluat peruuttaa tilauksen, klikkaa tästä
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© Salibandyliitto

Salibandy on Suomen nopeimmin kasvava ja kehittyvä joukkueurheilulaji. Haluamme
luoda liikettä, joka synnyttää elämyksiä, hyvinvointia ja menestystä.
Salibandyllä ja sählyllä on Suomessa yhteensä noin 400 000 harrastajaa.
Rekisteröityneitä pelaajia ja harrastajia on jo yli 65 000.
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