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1. Rekisterinpitäjä 
 

Haukilahden Urheiluampujat ry 

rek. nro 135.741 

info@haur.fi 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö 
 

Jere Hakanen 

practical@haur.fi 

 

3. Rekisterin nimi 
 

Finncup 2016 -kilpailun osallistujarekisteri 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus) 
 

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään kilpailun järjestämisen tarpeisiin ja osallistujien 

analysointiin tulevien vastaavien kilpailujen kehittämistä varten. 

 

5. Rekisterin tietosisältö 
 

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä yhteystietoja, kuten: 

– nimi 

– puhelinnumero 

– sähköpostiosoite. 

Lisäksi kerätään kilpailijoista muita kilpailun järjestämisen kannalta olennaisia tietoja, kuten: 

– turvallisen ampujan ID-numero, eli kilpailuoikeuden osoittava SAL:n myöntämä tunnus 

– divisoona eli ns. aseluokka 

– voimakerroin 

– sarja 

– joukkue 

– seura 

– ryhmä 

– tieto osallistumismaksun maksamisesta 

– luokittelutieto luokittelupaikkojen jakamista varten 



– osallistuminen maajoukkueen jäsenenä maajoukkuepaikkojen jakamista varten 

– väliaikaisia tulostietoja 

– asemakohtaisia tuloksia 

– divisioona- ja kilpailijakohtainen tulos ja sijoitus sekä joukkuetulos ja -sijoitus sekä avoimessa 

kilpailussa että suomalaisille rajatussa SM-kilpailussa. 

Toimitsijoista kerätään lisäksi toimitsijatehtävien kannalta olennaisia tietoja: 

– osallistumispäivät 

– tuomarikoulutus 

– erityistehtävät 

– sijoittuminen kilpailupaikalla 

– erityisruokavalio. 

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 
 

SAL:n ylläpitämä turvallisten ampujien rekisteri, osallistujat, Haurin jäsenrekisteri 

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen 

ulkopuolelle 
 

Säännönmukaisia luovutuksia tapahtuu Suomen ampumaurheiluliitolle sekä Sveitsissä toimivalle 

ja Ruotsissa rekisteröidylle Shoot and Scoreit -palvelulle (myöhemmin SSI), jota käytetään 

tuloslaskentaan ja tulosten julkaisuun. Sveitsissä palvelintensa osalta toimiva SSI on osittain 

ETA-alueen ulkopuolella. Ei muita tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän ja tämän valtuuttaman palveluntarjoajan (SSI) 

järjestelmiin. SSI:n järjestelmään tallennetuista tiedoista osa on julkaistuja (kilpailutulokset, 

osallistujien nimet, divisioonat, sarjat, joukkueet, jne.) ja osaan SSI on järjestänyt käyttöoikeuden 

ja pääsyn vain rekisterinpitäjälle. SSI vastaa järjestelmänsä suojauksesta yleisten Ruotsissa 

sovellettavien tietosuojaperiaatteiden mukaisesti.  

Rekisterinpitäjän omiin järjestelmiinsä tallentamat tiedot on suojattu käyttöjärjestelmän 

suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan 

syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. 

Järjestelmään tallennetuista rekisterin sisältämistä tiedoista saa valmistaa kappaleita tai muuten 

viedä niitä järjestelmästä ulos vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän jäsenet. Rekisterin 

sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. 

 

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus 
 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja 

suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta 

samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja 

osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille. 



 

10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus 
 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä 

kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle 

henkilölle. 

 

11. Tiedon korjaaminen 
 

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen 

kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-

aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän 

rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi. 

 


