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Hukkabasket ry on vuonna 1989 perustettu koripalloon keskittyvä urheiluseura. Seura toimii 

rekisterinpitäjänä niille henkilötiedoille, joita keräämme seuran toimintaan osallistuvista.  

Tällä sivustolla on listattu tämän verkkosivuston tietosuojaseloste, sekä seuran käyttämän 

jäsenrekisterin tietosuojaseloste. Hukkabasket ry kerää tietoja sähköisesti, suullisesti ja paperilla 

taatakseen seuran toiminnan osana koripalloyhteisöä, toteuttakseen viestintää ja tuottaakseen 

jäsenilleen palveluita kuten tapahtumia.   

 

Hukkabasket ry on vastuussa sille annetuista henkilötiedoista ja niiden käsittelystä. Tietosuojassa on 

kyse luottamuksesta, ja jäsenen yksityisyys sekä henkilötietojen suojaaminen on seuralle ensiarvoisen 

tärkeää. Sen vuoksi keräämme jäsenten henkilötietoja vain niissä määrin, kuin tarvitsemme niitä 

ylläpitääksemme ja hoitaaksemme suhdetta seuran toimintaan osallistuviin. Tässä tietosuojaselosteessa 

on käsitelty niitä periaatteita, joita seura toteuttaa henkilötietoja käsittelyssä. 

 

Verkkosivustomme käyttää SSL-sertifikaatilla suojattua yhteyttä, ja sivuston palvelimista vastaa 

Kotisivukone ja palvelun tarjoaa Fonecta Oy, joka on suomalainen yhteystieto- ja mediayhtiö. 

Sivustolla käytetään evästeitä mm. sivuston toiminallisuuksien mahdollistamiseen sekä mainonnan 

kohdentamiseen. Käyttäjä voi halutessaan estää tai tyhjentää evästeet selaimen asetusten avulla taikka 

kieltäytyä mainonnan kohdentamisesta vierailemalla mainonnan kohdentamisessa käytettyjen opt out –

sivustoilla. Käyttäjän jatkettua sivuston selaamista hänelle annetun informaation ja tarjottujen 

vaikutusmahdollisuuksien jälkeen, käyttäjä hyväksyy evästeiden asettamisen. 

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset 

 

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksen taikka seuran ja jäsenen välisen jäsensuhteen 

taikka muun asiallisen yhteyden perusteella, jolloin lainmukainen käsittelyperuste on rekisterinpitäjän 

oikeutettu etu, etenkin seuraaviin käsittelyn tarkoituksiin: 

-          Jäsenyyksien ylläpito 

-          Koripallotoiminnan toteuttaminen ja kehittäminen 

-          Tulospalvelun ylläpito ja tilastojen julkaisu 

-          Sähköinen jäsenviestintä, esimerkiksi webb-sivut 

-          Tilastointi 

  

Tietojen keräämisellä pyritään mahdollistamaan seuran sisäistä ja ulkoista toimintaa ja viestintää. 

Sisäisellä toiminnalla ja viestinnällä tarkoitetaan esimerkiksi seuran jäsenistölle suunnattua viestintää 

tai tapahtumien järjestämistä. Ulkoisella toiminnalla ja viestinnällä tarkoitetaan taas esimerkiksi 



koripallo-yhteisössä toimimiseen vaadittavaa viestintää kuten koripalloliiton, kilpa- ja harrastesarjojen 

ja yksityisten turnausten tai leirien vaatima viestintä ja toiminta. 

 

Käsiteltävät henkilötietojen ryhmät, rekisterin tietosisältö 

 

Seura käsittelee rekisteröidystä seuraavia käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja tai 

henkilötietojen ryhmiä: 

1) Yhteystiedot; kuten nimi, osoite, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet. 

2) Rekisteröitymistiedot; kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä 

tunnus. 

3) Henkilötiedot; kuten ikää ja sukupuoli 

4) Jäsensuhdetta koskevat tiedot; kuten laskutus- ja maksutiedot,  

5) Ottelu- ja kilpatilastot; kuten ottelut, pisteet ja muut ottelutapahtumaan liittyvät tilastointiedot.  

Rekisteri säilytetään lukitussa tilassa ja digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat 

tietokannoissa, jotka ovat palomuurein ja salasanoin suojattuna. Rekisterin tietoihin on pääsy vain 

määritellyillä henkilöillä heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Rekisterin tietojen 

muokkaaminen ja lukeminen edellyttää henkilökohtaista tunnistamista järjestelmään. Rekisterin tietoja 

säilytetään niin kauan, kuin ne ovat tarpeen rekisterin tarkoituksen toteuttamiseksi. 

Yhdistyksen jäsenen henkilötietoja säilytetään jäsenyyden ajan ja 3 vuotta sen päättymisestä. Yritysten 

ja yhteisöjen päättäjien ja yhteyshenkilöiden henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin ne ovat tarpeen 

laskutuksen, sponsoroinnin tai yhteistyön kannalta.  

Sivujen toteutuksessa on hyödynnetty teknistä tietosuojaa, jolla pyritään huolehtimaan siitä, että 

syötetyt tiedot säilyvät muuttumattomina ja ovat saatavilla vain tietoon oikeutetuille. 

 

Rekisteröidyn oikeudet 

  

Rekisteröidyllä on EU: tietosuoja-asetuksen 679/2016 artiklan 15-21 mukaisesti oikeus saada pääsy 

tietoihin, pyytää tietojen oikaisemista tai poistoa, rajoittaa käsittelyä, siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 

sekä vastustaa henkilötietojen käsittelyä. Edellä mainittuihin oikeuksiin viitaten pyynnöt tulee lähettää 

sähköpostitse osoitteeseen: 

hukkabasket@gmail.com 

tai puhelimitse: 

Maarit Kivimäki 050 5755 456 

Rekisteröidyllä on aina oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla seura käsittelee 

rekisteröidyn henkilötietoja. Valitus tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla tavalla suoraan 

toimivaltaiselle viranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu. 


