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REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE 

Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste:  

laatimispäivä 13.11.2001, päivitetty 10.2.2012, 

10.9.2015  

päivitetty tietosuoja-asetuksen mukaiseksi 15.5.2018, 

19.1.2022 

 

Rekisterin nimi 

 Liikuntatieteellinen Seura ry - järjestörekisteri 

Rekisterinpitäjä 

 Liikuntatieteellinen Seura ry (LTS) 

 Paavo Nurmen tie 1, 00250 Helsinki 

 puh. 010 778 6600 

 sähköposti: toimisto@lts.fi 

 y-tunnus 0201626-8  

 kotipaikka: Helsinki 

 www.lts.fi 

 

Rekisteriasioista vastaava henkilö  

 Liikuntatieteellinen Seura ry, vastaava toimistosihteeri Linda Raivio 

 osoite: Paavo Nurmen tie 1, 00250 Helsinki 

 puh: 010 778 6602 

 sähköposti: linda.raivio@lts.fi  

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus 

Henkilötietoja käsitellään osana asiakasrekisteriä jäsenyys- tai asiakassuhteen 

hoitamiseen, viestintään Seuran järjestämistä tilaisuuksista ja muista Seuran palveluista 

sekä Seuran tuotteiden ja palveluiden kohdennettuun markkinointiin. 

 

mailto:toimisto@lts.fi
http://www.lts.fi/
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Rekisterin tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisterissä olevat henkilötiedot koostuvat mm. Seuran jäsenyyteen, Liikunta & Tiede         

-lehden tilaukseen, Seuran julkaisujen tilauksiin, Seuran järjestämien tapahtumien 

osallistumisien (lts.fi, erityisliikunta.fi, fkm.fi, linda.raivio@lts.fi) kautta henkilöiden itse 

haluamiinsa palveluiden varauksiin ja ostoihin tehdyistä liittymis-/tilaus-/ 

ilmoittautumistiedoista.  

 

Järjestörekisteriin kootut tiedot ovat: 

• yhteystiedot kuten etunimi, sukunimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero 

• työnantajaorganisaation tai laskutusosoitteeksi merkityn yhteys- ja taustatiedot 

• jäsen-/ tilaus-/ ilmoittautumismaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset) 

• osallistumis- ja käyttäjätiedot Seuran järjestämiin tapahtumiin, tuotteisiin ja palveluihin 

liittyen 

• mahdolliset luvat ja suostumukset 

• mahdolliset muut henkilön suostumuksella kerätyt tiedot (esim. ruokavaliotiedot 

tilaisuuksien tarjoiluun liittyen, syntymäajan – liittyen jäsenyyteen, yli 70-vuotiaat ovat 

vapautettuja Seuran jäsenmaksusta) 

 

Asiakas-/henkilötiedot saadaan jäsen- tai asiakassuhteen kautta, Seuran verkkosivuilta 

(mm. tapahtumat/(mm. kuntotestauspäivät, liikuntalääketieteen päivät) rekisteröityminen), 

sähköpostin tai muuta kautta ilmoitetut tiedot ja yleisesti avoimista lähteistä. Näiden tietojen 

keräys tapahtuu käytössämme olevilla verkkoteknologioilla, kävijöiden oman toiminnan 

seurauksena ja itse avoimista lähteistä keräämällä. 

 

• Rekisteröidyn henkilön tai organisaation tekemät ilmoitukset (suullinen, kirjallinen, 

verkkotoiminta). Huomioithan, että toisen henkilön puolesta tietoja voi ilmoittaa vain 

hänen suostumuksellaan. 

• Rekisterinpitäjän tiedustelut organisaatiolta tai julkisyhteisön edustajalta 

• Julkiset rekisterit (mm. patentti- ja rekisterihallitus, kaupparekisteri) 

• Markkinoilla olevat ostettavat rekisteritiedot (yritykset, jotka myyvät rekisteritietoja) 

• Tiedotusvälineet (sanoma- ja aikakauslehdet) 

• Muut julkaisut (tietokannat, avoimissa lähteissä (internetissä) julkaistut tiedot) 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Yhteistyökumppanimme, joka käsittelee henkilötietoja ja/tai jolla on palveluntuottajana 

tekninen pääsy käyttämiimme järjestelmiin, on Flo Apps Oy, y-tunnus 2238193-2. Flo Apps 

Oy:n kanssa on tehty henkilötietojen käsittelysopimus. 

 

file:///C:/Users/tuula.valli/Documents/ATK/www.lts.fi
file:///C:/Users/tuula.valli/Documents/ATK/www.erityisliikunta.fi
file:///C:/Users/tuula.valli/Documents/ATK/www.fkm.fi
mailto:linda.raivio@lts.fi
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Mahdollisissa tilanteissa, joissa LTS rekisterinpitäjänä siirtää rekisterissä olevia 

henkilötietoja ulkoistaessaan henkilötietojen käsittelyä esimerkiksi markkinointi-, kulu- sekä 

laskutuspalveluja tai painoa tarjoaville yrityksille, käsittelevät nämä yritykset tällöin 

henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun ilman itsenäistä käsittelyoikeutta. Näiden kolmansien 

osapuolten kanssa tehdään aina sopimus henkilötietojen käsittelystä (DPA). 

 

 Henkilötietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Henkilötiedot kerätään tietokantaan, joka on palomuurein, salasanoin ja muin teknisin 

keinoin suojattu. Rekisteriin on pääsy vain LTS:n henkilökuntaan kuuluvilla henkilöillä, joille 

on annettu henkilökohtaiset käyttöoikeudet työnkuvaansa oleellisesti liittyvien tietojen 

käsittelyyn. Rekisterille on määritetty erikseen pääkäyttäjä. Henkilötietoja käsitellään ja 

säilytetään ehdottoman luottamuksellisena.  

 

Rekisterin tietokanta ja sen varmuuskopio on palvelimella, joka sijaitsee palveluntuottajan 

tiloissa tai heidän alihankkijansa tiloissa. Sieltä tietokantaa käsitellään teknisen 

käyttöyhteyden avulla. Tietokannan ylläpitäjä ja palveluntuottaja (käsittelijä) on Flo Apps 

Oy. 

Tietojen säilytysaika 

Säilytämme henkilötietoja yleisellä tasolla niin kauan kuin se on jäsenyyden ja/tai 

palvelumme toimittamisen kannalta oikeutettua ja/tai kulloinkin voimassaolevan 

lainsäädännön (Suomi, EU) mukaista. Esimerkiksi, 

• Jäsenyyteen liittyvät tiedot säilytetään jäsenyyden voimassaoloajan, passivoidaan eron 

jälkeen ja poistetaan pysyvästi kahden vuoden kuluttua erosta. 

• LTS:n järjestämien tilaisuuksien osallistumistiedot (”kurssihistoria”) säilytetään kaksi 

vuotta tapahtumasta. 

• Liikunta & Tiede -lehden tilauksiin ja julkaisusarjamme tilauksiin liittyvät tiedot 

säilytetään kaksi vuotta lehden tilauksen päättymisestä tai kaksi vuotta 

julkaisutilauksesta. 

• Suostumus henkilötietojen käytöstä markkinointitarkoituksiin on voimassa niin kauan, 

kunnes se perutaan puhelimitse tai kirjallisesti. 

 

Tarkastus- ja kielto-oikeus 

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa rekisterissämme olevat itseään koskevat henkilötiedot. 

Asiakkaalla on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää itseään koskevien 

henkilötietojen käsittely markkinoinnissa ja muutoinkin turvautua EU:n tietosuoja-asetuksen 
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ja Suomen henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiin, mm. oikeus tehdä valitus 

henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. 

 

Asiakkaan pyynnöstä oikaisemme, poistamme tai täydennämme asiakas- ja 

markkinointirekisterin (järjestörekisterin) käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, 

tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Kirjalliset yhteydenottopyynnöt 

lähetetään asiakaspalveluumme, sähköpostitse osoitteeseen linda.raivio@lts.fi.  

 

 

TIETOSUOJALAUSUNTO  
 

Liikuntatieteellinen Seura ry (LTS) kunnioittaa yksityisyyttäsi. Tässä tietosuojalausunnossa kerrotaan 

lts.fi -verkkosivuston tietojen seuraamisesta; millaisia tietoja kerätään ja seurataan, kuinka tietoja 

käytetään ja kenelle tiedot luovutetaan.  

 

KUN KÄYTÄT SIVUSTOA, HYVÄKSYT LAUSUNNON EHDOT. JOS ET HYVÄKSY EHTOJA, 

LOPETA SIVUSTON KÄYTTÖ.  

Lausunnon käyttö  

Tämän lausunnon ehtoja sovelletaan kaikkiin lts.fi:n sivuihin.  

 

Jos napsautat tällä sivustollamme olevaa hyperlinkkiä, joka ohjaa sinut toiseen sivustoon, lue 

kyseisen sivuston tietosuojalausunto tai käyttöehdot ja varmista, että ymmärrät ja hyväksyt 

linkitetyn sivuston käyttöehdot.  

Yleisten tietojen kerääminen  

LTS kerää, käyttää tai luovuttaa ainoastaan henkilötietoja, joita tarvitaan tässä lausunnossa 

ilmoitettuihin tarkoituksiin. Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen näiden tarkoitusten 

täyttämiseksi.  

 

LTS ei myy tai vaihda henkilötietojasi kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksessa. Kun 

käytät tätä sivustoa, tiedostat ja hyväksyt henkilökohtaisten tunnistetietojesi keräämisen, käytön 

ja luovuttamisen tässä lausunnossa kuvattujen tarkoitusten mukaisesti.  

 

LTS seuraa kokonaistilastoja ja yleistietoja sivuston käyttötavoista sekä muista sivustoon 

liittyvistä tiedoista.  

 

Jos et halua vastaanottaa evästeitä tai haluat, että sinulle ilmoitetaan niiden käytöstä, voit 

määrittää tämän internetselaimesi asetuksista, jos selaimen asetukset sen mahdollistavat.  

mailto:linda.raivio@lts.fi
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Vierailijoiden tunnistus  

Sivustoa voi käyttää luovuttamatta tietoja omasta henkilöllisyydestä.  

Henkilötiedot - kerääminen, käyttö ja jakaminen  

Sivustossa on mahdollista ottaa yhteyttä Seuraan (esimerkiksi ilmoittautua jäsentilaisuuteen, 

ostaa julkaisujamme). Tällöin Seuran työntekijän voi olla tarpeen kysyä henkilökohtaisia 

tunnistetietoja, kuten nimi-, osoite-, sähköpostiosoite- ja puhelinnumerotietoja. Seura voi käyttää 

antamiasi tietoja pyyntöihisi vastaamiseen postitse, sähköpostitse tai puhelimitse. Lisäksi jos 

esimerkiksi tilaat tuotteen, Seura voi joutua ottamaan sinuun yhteyttä ja pyytämään tilauksen 

täyttämiseen tarvittavia lisätietoja. Seura pidättää myös oikeuden ottaa tuotteen tilaajaan yhteyttä 

puhelimitse, postitse tai sähköpostitse, jotta se voi määrittää, kuinka tyytyväinen olet kyseiseen 

tuotteeseen tai palveluun.  

 

LTS ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille ilman lupaasi, paitsi jos se on välttämätöntä 

tilauksen käsittelyn kannalta tai pyyntöihisi tai tiedusteluihisi vastaamiseen tai LTS:n, sen 

sivuston käyttäjien ja/tai suuren yleisön oikeuksien, omaisuuden ja/tai turvallisuuden 

turvaamiseen.  

 

Seuralla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, säilyttää tällaisia tietoja Seuran tietokannoissa ja muita 

nykyisen tai edellisen sivustovierailusi tietoja kohtuullisen ajanjakson ajan, joka ei ylitä säädöksiä 

tai rajoituksia, kiistojen ratkaisemista, ongelmien vianmääritystä ja Seuran laillisten oikeuksien ja 

tämän lausunnon ehtojen täytäntöönpanoa varten.  

 

Tietojen luovuttaminen lain sitä edellyttäessä  

Jos LTS velvoitetaan lain, oikeuden määräyksen tai muun oikeudellisen prosessin nojalla 

luovuttamaan henkilökohtaisia tietojasi oikeusistuimelle tai kolmannelle osapuolelle, Seura 

ilmoittaa asiasta sinulle etukäteen antamiasi yhteystietoja käyttämällä. Valtuutat Seuran täten 

luovuttamaan henkilökohtaisia tietojasi edellä Henkilötiedot-kohdassa mainittuihin tarkoituksiin, 

kuten immateriaalioikeuksien loukkaamisen tutkimuksen tai muiden laittomien toimintojen tai 

sellaisten toimintojen yhteydessä, jotka voivat asettaa Seuran oikeudelliseen vastuuseen.  

Suojaus  

LTS on ryhtynyt taloudellisesti kohtuullisiin toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on estää sivuston 

kautta Seuralle lähetettyjen henkilökohtaisten tietojen luvaton tai asiaton käyttö. 

Muutokset lausuntoon  

LTS voi muuttaa tätä tietosuojalausuntoa, muokata sivustoa tai evätä pääsyn sivustoon tai 

sivuston sisältämiin tietoihin milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta. Tämän 
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tietosuojalausunnon version voimaanastumispäivä on 31.10.2018 ja sitä päivitetään tarpeen 

vaatiessa. Jos LTS tekee tähän sivuston tietosuojalausuntoon muutoksia, jotka muuttavat Seuran 

tässä sivustossa luovuttamiesi henkilökohtaisten tunnistetietojen käsittelyä tai käyttöä 

konkreettisella ja haitallisella tavalla, LTS julkaisee ilmoituksen muutoksesta tällä sivustolla. 


