Jopox Oy

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispvm: 5.2.2016
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.
1. Rekisterinpitäjä

Nimi
Pirkkalan jalkapalloklubi ry.
Yhteystiedot (osoite)

Hirvijärventie 63, 34110 Lakiala

2. Rekisteriasioista vastaava
henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Nimi
Esa Ojala, puheenjohtaja

Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti)
Takamaantie 8 c 16, 33960 Pirkkala
040-7796023
esa.ojala@gmail.com

3. Rekisterin nimi
(nimen tulee kuvata rekisterin
tietosisältöä)

4. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus / rekisterin
käyttötarkoitus

JoPoX-joukkueportaali
Pirkkalan jalkapalloklubi
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on tehostaa seuran viestintää ja
tiedonhallintaa rekisterien osalta niin, että se tukee laadukasta toimintaa.
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Pelaajat, toimihenkilöt, vanhemmat, tukijat
5. Rekisterin tietosisältö
Julkiset tiedot

•
•
•

Pelaaja
o Nimi, kuva, pelipaikka, esittely, ottelun tilastomerkinnät, kuvia
tapahtumista
Toimihenkilö

o Nimi, kuva, sähköposti, puhelin, kuvaus, kuvia tapahtumista

tiedot ovat julkisia vain jos siihen on henkilön tai vanhemman kirjallinen
lupa

Ei julkiset tiedot

•
•

Pelaaja
o Henkilötunnus, yhteystiedot, vanhempien/huoltajien tiedot
Toimihenkilö

o Yhteystiedot, mikäli niitä ei ole erikseen merkitty julkisiksi

Tietoja kerätään eri henkilöistä alla kuvattuja tehtäviä varten:
Pelaajat
joukkueeseen kuuluminen
yksilöiminen
harjoitusosallistumiset
otteluosallistumiset
ottelutilastot
testien tulokset
pelaajakortti
kuvat
viestintä (yhteystiedot)
(tietojen ylläpito)
Toimihenkilöt
• junioritoiminnan organisoituminen
• joukkueeseen kuuluminen
• viestintä (yhteystiedot)
• tietojen ylläpito
Pelaajien vanhemmat
• Joukkueen pelaajien vanhemmat
• viestintä (yhteystiedot)
• tietojen ylläpito
Tukijat
• viestintä (yhteystiedot)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6. Säännönmukaiset
tietolähteet

Henkilön itse antamat tiedot omien henkilötietojen osalta.
Joukkueen ylläpitäjän toimesta tallennetut toimintaan liittyvät tiedot.
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7. Säännönmukaiset tietojen
luovutukset ja tietojen siirto
EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle

Edellä kuvatut julkiset tiedot näytetään webissä seuran JoPoX –portaalissa mikäli
siihen on henkilön tai vanhemman kirjallinen lupa.

8. Rekisterin suojauksen
periaatteet

Järjestelmään talletetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön valvonta

Sisäiset tiedot eivät ole julkisia. Sisäiset tiedot näkyvät ylläpidossa. Ylläpitoon
pääsee käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka ylläpitäjä saa seuran
pääkäyttäjältä joka ne on luonut.
Ylläpitäjä näkee ylläpidossa vain sen joukkueen tiedot, minkä ylläpitäjänä hän
toimii. Mikäli ylläpitäjän rooli on koko seuran junioritoiminnasta vastaaminen
(juniorijaoston tms. jäsen), näkee hän kaikkien joukkueitten tiedot.

sekä laitteiden fyysinen suojaus)

Tietokanta ja ohjelmisto ovat Jopox Oy:n kolmannelta osapuolelta hankitussa
suojatussa palvelimessa sekä fyysisessä tilassa.
JoPoX-portaalia käytetään sovelluksen vuokrausperiaatteella seuran ja Jopox
Oy:n välillä tehdyn sopimuksen mukaisesti. Seura määrittelee itse sivuillaan
näkyvän ja kerättävän tiedon.
Jopox Oy antaa seuran pääkäyttäjille käyttäjätunnuksen ja salasanan oman
seuransa hallinnointiin.
Pääkäyttäjä antaa oman seuransa ylläpitäjille käyttäjätunnukset ja salasanat
tietojen ylläpitämistä varten. Käyttöoikeusrekisteriä ylläpitää Jopox Oy.

* HetiL 10 § ei edellytä nimenomaisesti tiedon merkitsemistä, mutta se on tarkoituksenmukaista merkitä
rekisteröityjen tiedonsaantioikeuksien kannalta. Se myös kuvaa osaltaan rekisterin tietosisältöä.
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