TIETOSUOJASELOSTE
1. Rekisterinpitäjä
Hämeen Liikunta ja Urheilu ry, Pirkan Kierros / Y tunnus: 0954859-0 / Lindforsinkatu 5, 33720 Tampere / puh. 050
4085 111/ sähköposti: toimisto@pirkankierros.fi
2. Rekisteriasiat
Asiakaspalvelumme vastaa pääsääntöisesti viimeistään kolmen arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin
ja palautteisiin.
3. Rekisterit
apirkka
Pirkan Kierrokseen kuuluvien tapahtumien, Pirkan Hiihdon, Pyöräilyn, Soudun ja Hölkän asiakasrekisteri, joka sisältää
asiakastietoja vuodesta 1991 lähtien. Mahdolliset tapahtumasuorituskerrat tätä ennen on lisätty manuaalisesti kunkin
osallistujan henkilötietoihin.
Ennen vuotta 1991 tilastot perustuvat tapahtumien jälkeen julkaistuihin virallisiin tulosluetteloihin. Entiset
asiakasrekisterit on hävitetty lukuun ottamatta Pirkan Hiihto -asiakaskorteista muodostuvaa rekisteriä vuosilta 19551976. Asiakaskortit sisältävät tiedot: nimi, syntymäaika, kunta, ammatti, seura, tulos. Asiakaskortteja ei ole
aakkostettu ja niitä säilytetään Pirkan Kierroksen toimistossa lähinnä historiallisen arvon takia.
Verkkokauppatilaukset
Verkkokaupan tilauksista tallennetaan tiedosto kunkin vuoden lopussa. Tämän jälkeen verkkokaupan tilaustiedot
poistetaan. Tiedostoa säilytetään kaksi vuotta tapahtuman jälkeen.
Maksutiedot
Kunkin tapahtuman maksutietoja (sis. nimi + osoitetiedot) säilytetään kaksi vuotta tapahtuman jälkeen.
Sähköpostin mediatiedotelähetyslista
Paikallisten medioiden ja aikakauslehtien edustajista muodostettu yhteystietolistaa päivitetään julkisesti saatavilla
olevista lähteistä.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käsittelyn tarkoituksena on tapahtumien tulosten ja saavutusten ylläpito ja arkistointi, asiakassuhteen hoitaminen,
asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen
henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen
yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella
rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.
Asiakkaiden osoitetietoja käytetään kisamateriaalin postitukseen. Lisäksi kahtena edeltävänä vuotena osallistuneelle
postitetaan henkilökohtainen viitenumero kirjeitse.
Asiakkaiden sähköpostiosoitteita käytetään vain Pirkan Kierroksen tapahtumista tiedottamiseen.
Asiakkaiden maksutietoja käytetään mahdollisissa osanotto-oikeuden siirtoja ja palautuksia todennettaessa.
Vastaanotamme lisäksi poissaolon todentavia sairaustodistuksia. Sairaustodistukset eivät edellytä henkilötunnuksen
esittämistä, vaan ohjeistamme peittämään henkilötunnuksen lähettäessä. Siirtotapauksissa todistuksia ei säilytetä.
Kirjeitse toimitetut sairaustodistukset hävitetään silppurilla ja liitetiedostot poistetaan sähköpostista.
Osanottomaksun palautustapauksissa varten sairaustodistus säilytetään tositteen liitteenä kirjanpitoon. Mahdolliset
henkilötunnukset peitetään.

5. Kuvat
Pirkan Kierros pidättää oikeuden käyttää tapahtumista otettuja valokuvia toimituksellisiin tarkoituksiin uutisoinnin
yhteydessä kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Markkinoinnillisiin tarkoituksiin pyydämme erikseen luvan kuvan
käytöstä.
Tapahtumakuvausyritykselle, jolla on keskinäisen sopimuksen mukainen lupa kuvata tapahtumaa, järjestäjä luovuttaa
tapahtuman jälkeen julkisen osallistujalistan. Esim. Pirkan Pyöräilyllä on viime vuosina ollut sopimus Sportfotoyrityksen kanssa. Sportfoto on julkaissut kuvat kotisivuillaan digitaalisena valokuva-albumina yksityisasetuksin
(private gallery), jonka käyttö vaatii rekisteröinnin.
6. Rekisterin tietosisältö (apirkka)
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:
• Nimi
• Edustettava seura, kunta, yritys tms.
• Osoite
• Puhelinnumero
• Syntymäaika
• Sähköpostiosoite
• Erilaiset lisenssinumerot (soutulisenssi, Euroloppet-passi)
• Tulos/osanottohistoria
7. Rekisterien säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja saadaan Asiakkaan täyttämästä ilmoittautumislomakkeesta ja Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen aikana
puhelimitse, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla sekä palvelujen käytön kautta.
Lisäksi tietoja saadaan ryhmäilmoittautumisten kautta. Tietoja antaa esimerkiksi työnantaja, urheiluseura tai muu
vastaava edustaja.
Mediatiedote-vastaanottajien rekisteri koostetaan yleisesti saatavilla olevista internet-lähteistä, sekä mahdollisista
muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty, mikäli ne ovat muita kuin edellä mainittuja.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin
edellyttäessä.
Nimi, seuratiedot ja aiemmat suorituskerrat julkaistaan kotisivuilla osallistujalistassa ja tulosluettelossa. Lisäksi niistä
käy ilmi osallistujan kunkin tapahtuman mukainen ikäryhmä. Virallisten ikäsarjojen mukaisten tulosten lisäksi
tehdään pyydettäessä ylimääräisiä tuloslistauksia (Hiihdossa ja Hölkässä M70 tai N60).
Osallistumismaksualennuksiin oikeuttavien jäsenyyksien tarkistamiseksi luovutetaan osallistujatiedot alennuksen
todentavien tietojen osalta erilaisille yhteistyökumppaneille (nimet, asiakasnumerot, seuratiedot). Erilaiset
alennuksiin oikeuttavat yhteistyösopimukset vuonna 2019 ovat:
• Aamulehden kanta-asiakkaat: 5 euron alennus kunkin tapahtuman osallistumismaksuista
• Vakuutusyhtiö Turvan asiakkaat: 4 euron alennus kunkin tapahtuman osallistumismaksuista
• Juoksija-kortin haltijat: 5 euron alennus Pirkan Hiihdon osallistumismaksuista
• Kaupin kanuunoiden jäsenet: 10 euron alennus Pirkan Pyöräilyn osallistumismaksuista
• Opiskelijat: kymmenen euron alennus kunkin tapahtuman osallistumismaksuista
Pirkan Soudun yhteydessä järjestetään Soudun SM-kilpailut. SM-kilpailujen osallistujalistat lisenssinumeroiden kanssa
toimitetaan pyydettäessä Suomen Melonta- ja Soutuliittoon.
Pirkan Hiihdon ulkomaalaisista osallistujista luovutetaan syntymäajalla varustetut osallistujalistat lähtöpaikkaa
hallinnoiville Puolustusvoimille.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Asiakastietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle. Asiakastietojärjestelmien teknistä ylläpitoa voidaan tehdä
henkilötietolain edellytykset huomioiden etäyhteyksien avulla myös EU:n ulko-puolelta. Rekisterin tietoja voidaan
siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, jos se on henki-lötietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista.
Siirrossa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa henkilötietolainsäädäntöä.
10. Tietojen poistaminen
Osoitetietoja poistetaan henkilön pyynnöstä tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Nimi ja tuloshistoria säilytetään
tässäkin tapauksessa. Asiakas voi halutessaan pyytää nimensä pois osallistuja- ja tulosluettelosta kunkin tapahtuman
yhteydessä.
11. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien
tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palo-muurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä
toimenpiteillä.
12. Tarkastusoikeus
Asiakas voi tarkastaa hänestä rekisteriin tallennetut tulostiedot puhelimitse, sähköpostitse tai paikan päällä Pirkan
Kierroksen toimistolla.
13. Henkilötietojen säilytysaika
Tietoja ja tuloksia säilytetään rekisterissä toistaiseksi, jotta voidaan laskea suoritus-kerrat vuosittain sekä tilastot
kautta aikain.

14. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Asiakas voi vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyynnön virheellisen tiedon korjaamisesta voi
tehdä ottamalla yhteyttä toimistoomme.
15. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Henkilötietolain mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisteritietojensa käyttäminen suoramainontaan ja
markkina- ja mielipidetutkimuksiin. Asiakas voi antaa tietoihinsa suoramarkkinointikiellon. Sähköpostiin ja mobiiliin
päätelaitteeseen lähetetään rekisterin tietojen perusteella markkinointia vain, jos asiakas on itse antanut siihen
nimenomaisen luvan. Luvan puuttuessa voidaan asiakkaalle lähettää sähköpostiin ja mobiiliin päätelaitteeseen
ainoastaan asiakkuuteen liittyviä tiedotteita, jollei asiakas niitä erikseen kiellä.
16. Evästeet
Pirkan Kierros ei kerää evästetietoja markkinointitarkoituksiin. Sivusto saattaa kuitenkin käyttää kolmannen
osapuolen palveluita, jotka tallentavat tietoa. Palveluita voivat olla esimerkiksi Google-palvelut, jotka auttavat
sivuston löytymisessä hakupalveluissa sekä kävijämäärien tilastoinnissa.

Tampereella 27.11.2018
Pirkan Kierroksen neuvottelukunta

Lindforsinkatu 5
33720 Tampere
050-4085 111
toimisto@pirkankierros.fi
Ovemme ovat avoinna ti-to 10-15
puhelimitse tavoitat meidät ma-to 9-15
Kotisivut - www.pirkankierros.fi
Verkkokauppa - www.pirkankierros.fi/wp/

