
                                                           
 
REKISTERISELOSTE 
(Henkilötietolaki 523/1999) 10 § 

 
SELOSTE KÄSITTELYTOIMISTA  

1. Rekisterinpitäjä  
Nimi: Suomen Aikuisurheiluliitto ry, SAUL 
Osoite: Valimotie 10, postiosoite: 00380 Helsinki 

Y-tunnus 1025946-2 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
Nimi: Oki Vuonoranta, oki.vuonoranta@saul.fi 
Osoite: Valimotie 10, postiosoite: 00380 Helsinki 

3. Rekisterin nimi 
SAUL rekisteri osana Suomisport-palvelua.  

4. Rekisterin kuvaus  
SAUL rekisteri on osa Suomisport -palvelua. Suomisport on Suomen Olympiakomitean ja suomalaisen 
urheiluyhteisön yhteinen urheilu- ja liikuntapalvelu. Suomisport-palvelun kautta voidaan hankkia erilaisia 
urheilupalveluja kuten vakuutuksia ja seurajäsenyyksiä sekä ilmoittautua eri tapahtumiin.  
 
SAUL rekisteriä käytetään jäsenrekisterinä, Ikiliikkuja-lehden tilaajarekisterinä, 
tapahtumahallintarekisterinä sekä hallintoon liittyvien asioiden kuten ansiomerkkitietojen ylläpitämiseen. 
Edellä mainittujen tietojen pohjalta SAUL rekisteriä käytetään liiton tiedonvälitystarpeisiin, 
kilpailuoikeuden tunnistamiseen, kilpailusarjan tunnistamiseen ja määrittämiseen sekä kilpailutoiminnan 
tilastointiin. 
 

5. Henkilötunnuksen antamisen perusteet ja 
henkilötunnuksen käyttö   
Suomisport palvelun käyttö vaatii rekisteröitymisen omalla henkilötunnuksella. Henkilötunnuksen avulla 
palvelu identifioi henkilöt. Identifiointi on rekisteröityjän oma etu, sillä näin palvelu tunnistaa henkilön ja 
varmistaa, ettei oma henkilöllisyys mene sekaisin toisen rekisteröityjän kanssa.   
 
SAUL -palvelun käsittelijät eivät näe, eivätkä käytä rekisteröityjän henkilötunnusta.  Henkilötunnus näkyy 
vain rekisteröityjälle itselleen sekä Suomisport järjestelmän pääkäyttäjälle, ei SAUL ry:n käsittelijöille.     
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Kerättyjä tietoja käsitellään sovellettavan lainsäädännön, kuten Suomen henkilötietolain (523/1999) 
mukaisesti. 

6. Henkilötietojen käsittely ja käyttö 
Asioitaessa Suomisportin palvelussa, henkilötietoja käsitellään alla kuvatulla tavalla.  
 
Rekisterin tietosisältö 
Rekisteriin pyydetään vapaaehtoista liikuntajärjestötyön hoitamista varten tallettaa henkilön perustietoina 
sukunimi, etunimi, syntymäaika, sukupuoli, äidinkieli, kansalaisuus, kotikunta, osoite, puhelinnumero, 
sähköpostiosoite tai muu yhteystieto sekä urheiluseura, jota henkilö kilpailukaudella edustaa ja seuran 
nimilyhenne.  
 
Henkilön mahdolliset, itse tallentamat tiedot. 
 
Tietolähteet 
SAUL:n, jäsenseuran tai henkilön itsensä antama ilmoitus. 
 
Tietojen välittyminen 
Asioidessaan Suomisport-palvelussa rekisteröityjän henkilötietoja välittyy tai niitä käytetään esimerkiksi 
vakuutusta hankittaessa tai tietojen siirtyessä kilpailujärjestelmiin. Jokaisen tiedon siirtyminen kerrotaan 
rekisteröityjälle kyseisen palvelun kohdalla erikseen. Rekisteröityjälle informoidaan siten 
palvelukohtaisesti henkilötietojen käytöstä ja käsittelystä. Jos tietojen käyttö ei perustu muuhun 
oikeusperusteeseen, kysytään rekisteröityjältä erikseen suostumus tietojen käyttöön, kyseisen palvelun 
käyttötarkoituksen mukaisesti. 
 
Tietojen luovutus 
- Tapahtumakohtaisia nimi- ja yhteystietolistoja voidaan tulostaa tapahtuman järjestäjän käyttöön 
tapahtuman ajaksi, minkä jälkeen tulosteet hävitetään. 
- Kansainvälisten kilpailujen (PM, EM, MM) yhteydessä osallistumisen kannalta välttämättömät 
henkilötiedot siirretään vain ilmoittautuneiden urheilijoiden osalta paikalliselle järjestäjälle. 
 
Tietojen luovutus kolmansille osapuolille 
SAUL ei lähtökohtaisesti luovuta rekisterissään olevia tietoja kolmansille osapuolille. Henkilötietoja 
luovutetaan perintötoimistolle perintätoimenpiteitä varten ja viranomaisille lainsäädännön niin 
edellyttäessä. 
 
Kerättyjä tietoja käsitellään sovellettavan lainsäädännön, kuten Suomen henkilötietolain (523/1999) 
mukaisesti. 
 

7. Palveluntarjoajien sitouttaminen tietosuojaan 
 
Teknisen toimittajan Vincit Oy:n kanssa on toimitussopimus, jossa noudatetaan seuraavien sopimusten 
mukaisia tietoturvan ja tietosuojan sekä henkilötietojen käsittelyn ehtoja IT2015 YSE-yleiset sopimusetoja 
(kohta 8 ) ja  sopimus IT2015 ETP-erityisehtoja tietoverkon välityksellä toimitettavista palveluista (kohdat 
13 ja 14). Vincit täyttää ISO-9001 standardin.  

Maksupalvelujen tarjoajan, Maksuturva Group Oy:n kanssa noudatetaan maksuturvapalvelun yleisten 
sopimusehtojen (verkkokauppias), kohdassa 11 toiminnallisuus ja tietoturva, ehtoja sekä sopimuksen 
liitteessä ”Henkilötietojen käsittely Maksuturva-palvelussa” ehtoja.   

Suomisport-palveluiden tarjoajat eli muut rekisterinpitäjät ja käsittelijät, kuten lajiliitot ja seurat 
sitoutetaan sopimuksin Suomisportin tietosuojaperiaatteisiin.  
 
Vakuutusyhtiöt tai muut palveluntarjoajat sitoutetaan sopimuksin Suomisportin tietosuojaperiaatteisiin.  



9. Henkilötietojen tarkistaminen ja muokkaaminen 
Palveluun rekisteröitynyt käyttäjä näkee itse omat tietonsa ja voi hallinnoida ja ylläpitää niitä. Henkilö 
pääsee poistamaan tai muokkaamaan yhteystietoja oman Suomisport -profiilin kautta milloin vain.  Tietoja 
pääsee päivittämään samaa kautta.  Ainostaan Suomisport -pääkäyttäjä voi muokata tietoja 
virhetilanteiden korjaamista varten.  

10. Omien tietojen poistaminen  
 
Tiedot jäävät Suomisport -järjestelmään, jota rekisteröityjä itse hallinnoi. Suomisport palvelun kautta 
henkilö voi jatkossa hankkia Suomisportin tarjoamia usean urheilulajin palveluja.  Jos henkilö ei tarvitse 
Suomisportin laajoja urheilupalveluja voi tietojen poistoa pyytää osoitteella: asiakaspalvelu@suomisport.fi.  
Viiden vuoden sisällä järjestelmä poistaa automaattisesti passiivisten käyttäjien tiedot. 
 

11. Sitoutuminen antidopingsääntöihin 
SAUL on sitoutunut kulloinkin voimassa olevaan Suomen antidopingsäännöstöön ja liiton kurinpitosäännöt 
kattavat antidopingsäännöstön. Suomen antidopingsäännöstön perusteella ADT:lla ja muilla 
antidopingorganisaatioilla on oikeus tehdä dopingtestejä urheilijoille, jotka ovat lisenssin lunastaessaan 
sitoutuneet antidopingsäännöstöön. Kaikki, jotka osallistuvat järjestäytyneeseen urheilu- ja 
kilpailutoimintaan, ovat dopingvalvonnan piirissä. 
 
Kaikki urheilijoiden tukihenkilöt ovat myös sitoutuneet Suomen antidopingsäännöstöön. 
Liitto hyväksyy ADT:n dopingrikkomusten käsittelymenettelyt ja tekee yhteistyötä dopingrikkomusten 
selvittämisessä. Kaikki liiton piirissä toimivat ovat velvollisia informoimaan ADT:aa dopingrikkomuksiin 
viittaavista asioista. 
 
Antidopingtyössä on kyse reilusta pelistä ja kunnioituksesta suomalaista aikuisurheilua kohtaan. Jokaisen 
urheilijan omalla vastuulla on huolehtia siitä, että ei käytä urheilussa kiellettyjä aineita. 
Jokainen, joka joutuu terveytensä takia käyttämään lääkkeitä, on velvollinen tarkistamaan, ovatko kyseiset 
valmisteet kiellettyjen aineiden listalla. Kiellettyjen ja sallittujen aineiden luettelo löytyy Suomen 
Antidopingtoimikunta ADT ry:n kotisivuilta www.antidoping.fi. 
 
Lisätietoja löytyy: https://www.suek.fi/antidopingtyon-sopimukset-ja-saannostot  
 
 

mailto:asiakaspalvelu@suomisport.fi
https://www.suek.fi/antidopingtyon-sopimukset-ja-saannostot

