REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispvm:2.9.2010
Päivitetty: 29.11.2016
Täyttöohjeet erillisessä lomakkeessa. Käytä tarvittaessa liitettä.

1. Rekisterin pitäjä

Nimi
Liikuntatieteellinen Seura ry, Y-tunnus 0201626-8
Yhteystiedot (osoite, puhelin…)
Mannerheimintie 15 b B, 00260 Helsinki
puhelin 010 778 6600, faksi 010 778 6619

2. Yhteyshenkilö rekisteriä
koskevissa asioissa

3. Rekisterin nimi
4. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus
(rekisterin käyttötarkoitus)

5. Rekisterin tietosisältö

6. Säännönmukaiset
tietolähteet
7. Tietojen säännönmukaiset
luovutukset
8. Tietojen siirto EU:n tai
Euroopan talousalueen
ulkopuolelle

Nimi
Linda Raivio, Tuula Valli
Yhteystiedot (osoite, puhelin…)
puh. 010 778 6600, linda.raivio@lts.fi; tuula.valli@lts.fi
Liikuntatieteellinen Seura
Mannerheimintie 15 b B
00260 Helsinki
Liikunnan asiantuntija- ja tutkijarekisteri
Rekisterin tarkoituksena on luoda tietokanta suomalaisista liikuntatieteen
tutkijoista ja
tutkimustietoa käyttävistä asiantuntijoista. Rekisterin avulla luodaan
tutkimusverkosto
tuottamaan ajankohtaista ja erityisesti valtion liikuntahallinnon päätöksentekoa
tukevaa
liikuntatietoa. Rekisterin avulla tiedotetaan tutkijoille ja asiantuntijoille
verkoston toimintaan
liittyvistä tapahtumista ja tutkimushankkeista. Lisäksi rekisterissä olevat voivat
halutessaan saada tietonsa näkyville LTS:n kotisivuille asiantuntija ja
tutkijahakuun. LTS:n sääntöjen 2 §:n mukaan seura "edistää Suomessa asuvien
liikuntaa, terveyttä ja hyvinvointia liikunta- ja terveystieteiden avulla".
Tarkoituksensa toteuttamiseksi (säännöt 3 §) seura harjoittaa mm,
liikuntakulttuurin ja liikuntatieteiden tiedonvälitystä sekä liikunnan kehittämisja tutkimustoimintaa. Tutkija- ja asiantuntijarekisteri tukee näitä päämääriä.
Rekisteriin kootaan seuraavat tutkijakohtaiset tiedot: nimi,
tieteenala/asiantuntemuksen ala, oppiarvo ja ammattinimike, työpaikka,
sähköpostiosoite, tutkimuksellisen kiinnostuksen ja/tai asiantuntijuuden kohteet
asiasanoin määriteltynä, tiedot keskeisistä julkaisuista ja artikkeleista,
erityisosaaminen ja vahvuusalueet, yhteiskunnallinen osallistuminen
liikuntatieteiden näkökulmasta (asiantuntija- ja luottamustehtävät) ja rekisterin
ylläpitäjän mahdollisesti kirjaamat, toimintaa liikuntakulttuurissa ja -tieteissä
koskevat lisätiedot.
Julkisesti käytettävissä olevat internet-pohjaiset tietolähteet, kuten yliopistojen ja
tutkimuslaitosten internet-sivut. Tutkijoiden ja asiantuntijoiden itsensä
rekisterinpitäjälle toimittama aineisto.
Rekisterin tietoja ei luovuteta kokonaisuudessaan millekään taholle. Tutkija- ja
asiantuntijakohtaisia yhteystietoja voidaan asiayhteydestä riippuen luovuttaa
opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikön virkakäyttöön.
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen
periaatteet

A. Manuaalinen aineisto:
Paperitulosteet säilytetään lukittavassa tilassa.
B. Kilta-rekisteriin tallennetut tiedot:
Tiedot ovat salasanan takana. Rekisterillä on erikseen pääkäyttäjä, jolla on oikeus
kaikkiin tietoihin. Muut käyttäjät (LTS:n työntekijät) pääsevät vain tietoihin, jotka
oleellisia oman työn hoidon kannalta. Rekisteri on palvelimella, jonka ylläpitäjä
on Kehätieto Oy.

