
    
 
 
 
TIETOSUOJASELOSTE   
 
   
Rekisterin nimi 
Espoon Palloseuran Jalkapallo ry:n Tukirahaston rekisteri 
 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Espoon Palloseuran Jalkapallo ry:n Tukirahaston avustusten myöntäminen ja maksatus 
 
Rekisterinpitäjä 
Espoon Palloseuran Jalkapallo ry  
Y-tunnus 0237025-9  
 
Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö, tehtävänimike ja yhteystiedot 
Espoon Palloseuran Jalkapallo ry, Janne Ohralahti, toiminnanjohtaja 
Espoonlahdentie 2, 02320 Espoo 
toimisto@espoonpalloseura.fi 
 
Tukirahastohausta vastaavat henkilöt 
Espoon Palloseuran Jalkapallo ry:n hallituksen jäsenistä koostuva tukirahastotyöryhmä käsittelee 
kaikki hakemukset. Espoon Palloseuran Jalkapallo ry:n hallitus päättää avustusten myöntämisestä 
tukirahastotyöryhmän esityksen pohjalta. Esitys sisältää seuraavat tiedot: tuen saajan nimi, 
joukkue/ryhmä, avustuksen summa ja käyttötarkoitus sekä tieto mahdollisesti aikaisemmin 
myönnetyistä avustuksista. 
 
 
Henkilötietojen vastaanottajat ja muut mahdolliset käsittelijät 
Tuen saajan nimi, myönnetyn tuen määrä ja tuen käyttötarkoitus luovutetaan kyseisen joukkueen 
joukkueenjohtajalle ja rahastonhoitajalle. Niiltä osin kuin on välttämätöntä, avustuksen 
maksatuksen mahdollistamiseksi voidaan avustuksen saajan henkilötietoja luovuttaa 
tilitoimistolle (Azets Insight Oy) ja myös muille tarvittaville tahoille. 
 
Rekisterin tietojenkäsittelyyn on käyttöoikeudet vain niillä rekisterinpitäjän henkilöstön/hallituksen 
jäsenillä joiden työtehtävien suorittaminen sitä edellyttää. Rekisterin tietojen muokkaaminen ja 
lukeminen edellyttää henkilökohtaista tunnistautumista järjestelmään.  
 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Espoon Palloseuran Jalkapallo ry:n Tukirahaston 
hakumenettely. Tukirahastosta avustusta hakeva henkilö hakee avustusta vapaaehtoisesti ja 
suostuu sitä kautta tämän tietosuojaselosteen mukaiseen henkilötietojen käsittelyyn. 
 
Rekisterin tietosisältö 
Rekisterissä käsitellään Espoon Palloseuran Jalkapallo ry:n tukirahaston avustusta hakevien 
jäsenien tietoja. Rekisteröitäviä tietoja ovat: 
- Joukkue/ryhmä, pelaajan etu- ja sukunimi 
- Mihin tukea haetaan (leiri- tai turnausmaksu, joukkueen toimintamaksu, varusteet, muu, mikä?) 
- Tieto onko saatu toimeentulotukea tai muita avustuksia pelaajan harrastusmaksuihin kuluvan   
  vuoden aikana (kyllä/ei) 
- Tieto kuinka monta aikuista ja alle 18-vuotiasta lasta perheeseen kuuluu (lukumäärä) 
- Tieto talouden yhteenlasketuista nettotuloista (€ / kuukaudessa) 
- Alaikäisen huoltajan tiedot: etu- ja sukunimi, puhelinnumero ja sähköposti 
- Hakemuksen muut tiedot, jotka hakija on täyttänyt lomakkeelle 
- Tieto Espoon Palloseuran Jalkapallo ry:n tukirahaston aikaisemmin myöntämistä avustuksista;  
  avustuksen myöntämisen ajankohta, avustuksen määrä ja käyttökohde 
 
 
 
 



    
 
 
 
 
Rekisterin tietolähteet 
Henkilötiedot kerätään sähköisellä kyselylomakkeella, jonka täyttää pelaaja / pelaajan huoltaja / 
pelaajan huoltajan valtuuttama henkilö. 
 
Henkilötietojen säilytysajat/säilytysajan määrittämiskriteerit 
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen rekisteröidyn tekemän haun ja siihen liittyvän 
maksatuksen mahdollistamiseksi. Tiedot poistetaan kun rekisterinpitäjän määrittelemä edellä 
kuvatun tarpeen aiheuttama säilytysaika on kulunut. 
 
Rekisteritietojen ylläpitojärjestelmät (järjestelmän/sovelluksen nimi)  
Hakulomake (Webropol), Webropol Oy 
Jäsenrekisteri (myClub), Taikala Oy 
Visma Netvisor, Visma Solutions Oy 
Excel-taulukot suojatulla käyttöoikeuksin rajatulla verkkolevyllä (Sharepoint), Microsoft  
 
Rekisterissä olevien henkilötietojen luovutus 
Niiltä osin kuin on tarpeellista, rekisterin henkilötietoja voidaan luovuttaa tilitoimistolle ja muille 
tahoille avustuksen käytön mahdollistamiseksi.   
 
Tietojen suojaamisen periaatteet 
Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, 
salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja.  
 
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
Tietoja ei siirretä säännönmukaisesti EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 
 
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 kirjallisesti ja allekirjoitettuna 
osoitteella: 
Espoon Palloseuran Jalkapallo ry / Tietosuoja 
Espoonlahdentie 2, 02320 Espoo 
 
tai sähköpostitse osoitteeseen: talous@espoonpalloseura.fi  
 
Pyynnöt voidaan esittää myös henkilökohtaisesti osoitteessa: 
Espoon Palloseuran Jalkapallo ry, Espoonlahdentie 2, 02320 Espoo 
 
Aika henkilökohtaisen pyynnön esittämiselle sovittava erikseen rekisteristä vastaavan henkilön 
kanssa (katso kohta 4.) 
 
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. 
 
 
Päivitetty 9.5.2022 


