
Tuomarien 

palkkiot

henkilöstöhallin

to 

(palkkarekisteri 

tai jokin 

henkilöstönhalli

nta kanta sekä 

henkilöltä 

itseltään 

kerätyt tiedot)

Nimi, yhteystiedot, 

tilinumero, 

henkilötunnus 

palkkaa/palkkiota 

varten.

Palkkajärjestelmä/ 

palkkasuhteen 

ylläpito

Seuran 

rahastonhoita

ja sekä 

Ostolan 

Tilitoimisto

Ei kansio 

tilitoimistossa, 

henkilöstöhallinno

n tietokanta 

tilitoimistossa, 

rahaston hoitajan 

kansio

Seuran 

rahastonhoitaja sekä 

Ostolan Tilitoimisto

työsuhteen 

voimassaoloaika 

sekä lakien mukaisia 

säilytysaikoja 

noudattaen

Seura , 

tilitoimisto

Seuran pj, 

rahastonhoitaja 

sekä Ostolan 

Tilitoimisto

Johtokunta henkilöltä 

itseltään 

kerätyt tiedot

Etunimi, sukunimi, 

osoite, 

sähköpostiosoite, ja 

puhelinnumero

seuran hallinnon 

rekisteri/yhteyden

pito

puheenjohtaja

, sihteeri, 

rahastonhoita

ja

Ei puheenjohtajan, 

sihteerin sekä 

rahastonhoitajan 

tietokone

seuran hallinnosta 

vastaava

luottamus suhteen 

voimassaoloaika

seuran 

hallinnosta 

vastaava

Annu Raivio

Jaostot henkilöltä 

itseltään 

kerätyt tiedot

Etunimi, sukunimi, 

osoite, s.postiosoite, 

ja puhelinnumero, 

henkilötunnus 

pankkitunnusten 

hakua ja 

tilinkäyttöoikeuksia 

varten

seuran ja jaostojen 

hallinnon 

rekisteri/yhteyden

pito

puheenjohtaja

, sihteeri, 

rahastonhoita

ja

Ei puheenjohtajan, 

sihteerin sekä 

rahastonhoitajan 

tietokone ja 

kansio 

seuran sekä  jaoston 

hallinnosta vastaavat

luottamus suhteen 

voimassaoloaika

seuran sekä 

jaoston 

hallinnosta 

vastaavat

seuran pj sekä  

jääkiekkojaoston 

pj ja 

jalkapallojaoston 

pj

Jäsenet henkilöltä 

itseltään 

kerätyt tiedot

Etunimi, sukunimi, 

osoite, s.postiosoite, 

ja puhelinnumero, 

alaikäisen huoltajan 

nimi, puhelinnumero 

ja sähköpostiosoite

seuran ja jaostojen 

jäsenrekisteri/ 

toiminnan ylläpito

seuran/jaostoj

en 

rahastonhoita

jat

Ei jäsenrekisteri 

exceltiedostona 

tietokoneella, 

suostumuslomakk

eet säilytetään 

skannattuina PDF-

tiedostoina.

joukkueenjohtajat 

huolehtivat tietojen 

keräämisestä ja 

toimittavat 

jäsenrekisteristä 

vastaavalle, joka 

huolehtii tietojen 

tallennuksesta. 

jäsenyyden 

voimassaolo aika

seuran 

hallinnosta 

vastaava sekä 

joukkueen 

johtajat

Annu Raivio

7. Tietojen sijainti 8. Tietojen ylläpitäjä 9. tietojen 

säilytysaika sekä 

peruste 

säilytysajalle

10. Yksikkö 11. Taulukon 

täyttäjä

6. Tietojen 

säännönmukai

nen 

luovuttaminen

1. Henkilöryhmä 2. Tiedon lähde 3. Henkilötyypit 4. Rekisterin nimi 

/Tietojen 

käyttötarkoitus

5. Tietojen 

käsittelijät

Henkilötietojen käsittely seurassa Ähtärin Kiekko-Haukat ry 2018-2019, tiedot päivitetty 20.5.2018.



Toimihenkilöt henkilöltä 

itseltään 

kerätyt tiedot

Etunimi, sukunimi, 

osoite, s.postiosoite, 

ja puhelinnumero, 

henkilötunnus 

pankkitunnusten 

hakua ja 

tilinkäyttöoikeuksia 

varten

seuran ja jaostojen 

jäsenrekisteri/ 

toiminnan ylläpito

joukkueenjoht

aja, 

valmentaja, 

huoltaja, 

rahastonhoita

ja

Ei puheenjohtajan, 

sihteerin sekä 

rahastonhoitajan 

tietokone ja 

kansio

joukkueenjohtajat 

huolehtivat tietojen 

keräämisestä ja 

toimittavat 

jäsenrekisteristä 

vastaavalle, joka 

huolehtii tietojen 

tallennuksesta.

jäsenyyden 

voimassaolo aika

seuran 

hallinnosta 

vastaava, 

joukkueen 

johtajat sekä 

jaostot

seuran pj sekä 

jaostojen pj:t

Pelaajat henkilöltä 

itseltään 

kerätyt tiedot

Etunimi, sukunimi, 

osoite, s.postiosoite, 

ja puhelinnumero, 

alaikäisen huoltajan 

nimi, puhelinnumero 

ja s.osoite. Pelaajan 

syntymävuosi ja 

henkilötunnus 

mahdollisten tukien 

hakua varten, 

joukkueen ikäluokka, 

jossa pelaaja pelaa 

sekä tieto pelaako 

jääkiekkoa/ jalkapalloa 

seuran ja jaostojen 

jäsenrekisteri/ 

toiminnan ylläpito

joukkueenjoht

aja, 

valmentaja, 

huoltaja, 

rahastonhoita

ja

Ei toimihenkilöiden 

tietokoneet, 

jäsenrekisteristä 

vastaavan 

tietokone

joukkueenjohtajat 

huolehtivat tietojen 

keräämisestä ja 

toimittavat 

jäsenrekisteristä 

vastaavalle, joka 

huolehtii tietojen 

tallennuksesta.

jäsenyyden 

voimassaolo aika

seuran 

hallinnosta 

vastaava, 

joukkueet sekä 

jaostot 

seuran pj sekä 

jaostojen pj:t

Ähtärin Kiekko-

Haukat ry:n 

yhteistyökumpp

anit

yhteistyöorgani

saatiolta saadut 

tiedot

yhteystiedot asiakkaiden ja 

yhteistyökumppan

ien 

lista/markkinointi 

ja yhteydenpito

toiminnasta 

vastaavat

Ei puheenjohtajan, 

sihteerin sekä 

rahastonhoitajan 

tietokone

jaostojen pj:t, 

rahastonhoitaja

yhteistyön kestävä 

aika

seuran 

hallinnosta 

vastaava

Jaostojen pj:t 

sekä seuran 

sihteeri


